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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Popravek
V predhodnem razpisu za nakup gotovih
zdravil za potrebe Kliničnega centra Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 5 z
dne 17. 1. 2003, Ob-85633, se v 7. točki v
predzadnji vrsti črta besedo “tega“ in se
zadnji stavek pravilno glasi: Podrobnejše informacije bodo zainteresiranim ponudnikom
na voljo po objavi javnega razpisa po odprtem postopku predvidoma konec januarja 2003 v Uradnem listu RS.
Uredništvo
Št. 17123-03-403-99/2002
Ob-86336
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: vzdrževanje in servisiranje prevoznih sredstev MNZ in Policije.
4. Kraj dobave: kraj opravljanja storitve:
lokacije izbranih ponudnikov – serviserjev.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 21. 2. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Referat za javne razpise, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Ministrstvo
za notranje zadeve

24. 1. 2003

Št. 110-1/03
Ob-86381
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: HC Škofije – Srmin od km 1,660 do km 2,400: obseg
razpisanih del: sklop I – trasa hitre ceste od km 1,660 do km 2,400, ki obsega: traso hitre ceste v dolžini 740 m,
priključek Škofije, deviacije 1-4, 1-4a
in 1-5, prestavitve in križanja komunalnih vodov (elektro vodi, vodovodi, kanalizacija in TK vodi), javno razsvetljavo, klic v sili, krajinsko ureditev in
prometno opremo; sklop II – izvedba
objektov, ki obsega: podvoz 3-1 in nadvoz 4-2.
4. Kraj dobave: Škofije-Srmin.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: razpis za oddajo
del za sklopa I in II, bo predvidoma v mesecu marcu 2003, oddaja del za navedene sklope pa bo predvidoma v mesecu
juniju 2003. Gradnja sklopa I in sklopa II
se bo pričela predvidoma v mesecu septembru 2003, z naslednjimi izvedbenimi
roki: sklop I – 10 mesecev; sklop II – 6
mesecev za izvedbo podvoza ter 8 mesecev za izvedbo nadvoza.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Projekt Primorska, Pošta Črni Kal, Marjan Ortar, univ.
dipl. inž. grad., tel. 05/615-44-03.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 41405-00217/2002 0400 01
Ob-85964
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma izvedena v naslednjih 12 mesecih: izgradnja nadomestne telovadnice in ureditev
okolja OŠ Draga Kobala, Tolstojeva 3,
Maribor.
4. Kraj gradnje: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 31. 1. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Me-
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stna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, kontaktna oseba je Ferdo
Jehart, tel. 02/22-01-315.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 7
Ob-85970
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.
o. o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: računalniška strojna oprema.
4. Kraj dobave: Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za finance,
Petra Majer - tel. 02/449-23-05.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Št. 601-9/02-151
Ob-86183
V javnem razpisu za dobavo in montažo
opreme, inventarja in učil za novo OŠ “Ob
Rinži“ v Kočevju, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 112 z dne 20. 12. 2002,
Ob-83876, se določita nova datuma za oddajo ponudb in javno odpiranje ponudb:
Rok za oddajo ponudb: 30. 1. 2003.
Javno odpiranje ponudb: 31. 1. 2003.
Občina Kočevje
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Popravki in dopolnitve
Št. /01-03
Ob-86104
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: mreža, baza, strežnik objavljenem v Uradnem listu RS, št. 5 z dne
17. 1. 2003, Ob-85537 se pri pogojih, ki
jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. in
43. členu Zakona o javnih naročilih, popravi točka 15.3, ki glasi:
15.3 da nudi najmanj 3 letno garancijo za dobavljeno in inštalirano strojno
opremo (velja za sklop 3).
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3511-4/2002
Ob-86146
Razveljavitev
Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi
javnega razpisa: Dobava in montaža splošne, serijske, medicinske, medicinsko tehnološke, računalniške opreme, signalizacije in nabave bolniških postelj za Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana, objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 59 z dne 5. 7. 2002 pod
Ob-73473 in objava popravka v Uradnem
listu Republike Slovenije št. 64-66 z dne
26. 7. 2002 pod Ob-74953 ter obvestila o
oddaji javnega naročila št. 3511-4/2002 z
dne 24. 9. 2002, naslednji sklep
1. Razveljavi se odločitev v obvestilu o
oddaji javnega naročila št. 3511-4/2002-26
z dne 24. 9. 2002 za sklop III. standardna
medicinska oprema, javnega naročila objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59 z dne
5. 7. 2002, pod št. objave Ob-73473 in
popravka objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 64-66 z dne 26. 7. 2002.
2. Ta sklep velja takoj.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3511-4/2002
Ob-86147
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana, faks 01/478-60-58, e-mail:
Anita.Vidovic@gov.si,
Zorislava.Cimperman@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža standardne medicinske
opreme za Onkološki inštitut Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.
(b) Ocenjena vrednost naročila: 110 milijonov SIT.
4. Kraj dobave: Onkološki institut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od marca
2003 do konca aprila 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje – Sektor za investicije, Štefanova 5,
Ljubljana, tajništvo (dokumentacija), Slavica
Cimperman (informacije).
Vse informacije potekajo v pisni obliki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro do datuma za sprejem
ponudb, to je do dne 17. 2. 2003. Dokumentacijo se lahko zahteva po pošti ob pri-
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ložitvi polnega naslova in davčne številke
zainteresiranega ponudnika, kar velja tudi
za osebni prevzem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije – 10.000 SIT, transakcijski račun
01100-6300109972.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 2. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vložišče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici, z dobro vidno oznako:“Ne odpiraj
– javni razpis,oprema za Onkološki inštitut
Ljubljana“. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 2. 2003 ob 13. uri v sejni sobi,
Ministrstva za zdravje, Ljubljana, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje v višini 10% ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): en ponudnik
lahko nastopa tudi s podizvajalci ali z dvemi
ali več partnerji v skupnem poslu z obvezno
solidarno odgovornostjo vseh sodelujočih
od katerih pa je samo eden poslovodeči.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: izpolnjevanje pogojev po
41.do 43. členu ZJN-1 in zahtev po razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Ker uporabljamo to merilo, naročnik po
sklenitvi pogodbe izvajalcu ne bo priznal
naknadno povišanje cen.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti do 11. 2. 2003 na njegov naslov:Ministrstvo za zdravje, Sektor za investicije, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Ministrstvo za zdravje
Ob-85962
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-811-00, faks
07/49-22-221.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za OŠ Senovo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko predloži ponudbo za
vse sklope ali samo za posamezen sklop,
in sicer:
– oprema po etažah,
– učila in učni pripomočki,
– zunanja oprema-igrala,
– tehnološka oprema kuhinje.
4. Kraj dobave: Osnovna šola XIV. Divizije Senovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe, zaključek do najkasneje
25. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Janja Špiler, tel. 07/49-81-303.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun EZR: 01254-0100008120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 2. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 2. 2003 ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba “D“.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po prejemu računa oziroma situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da v primeru, da skupna ponudbena
vrednost presega 50 mio SIT izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
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kar dokaže s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudb
na podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev in ni dal zavajajočih podatkov,
i) da ima za predmetno javno naročilo
proste kapacitete,
j) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
k) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
l) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,
m) da nudi 90 dnevni rok plačila,
n) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
o) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predloži
vse zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije,
p) da je bil ponudnik v zadnjih 5 letih
vsaj trikrat pozitivno ocenjen kot dobavitelj
opreme podobne razpisani za osnovne in
srednje šole v vrednosti najmanj 30 mio SIT
za opremo po etažah, najmanj 500.000 SIT
za igrala in najmanj 10 mio SIT za učila in
učne pripomočke in 10 mio SIT za tehnološko opremo kuhinje. Pozitivne ocene se zahtevajo za vsak sklop posebej in se ne smejo nanašati na dela, ki so bila izvedena pred
več kot petimi leti.
q) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb,
datum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:/
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa:/
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Občina Krško
Št. 462-02/8-2/2003/0520-010 Ob-85996
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
srajc: 5.980 letnih srajc in 6.139 zimskih srajc.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko nanaša na celoten
predmet javnega naročila, tj. na izdelavo in
dobavo letnih in zimskih srajc, ali le na njegov posamezen del, tj. na izdelavo in dobavo letnih srajc oziroma na izdelavo in dobavo zimskih srajc.
4. Kraj dobave: dobava se bo vršila po
razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po
carinskih uradih in na Generalni carinski
urad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 17. 3.
2003 do 30. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel.01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Imena oseb, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi:
– tehnične informacije: Tadeja Tome
univ. dipl. inž. tekstilne tehnologije, tel.
01/478-39-91, faks 01/478-39-00,
– ostale informacije: Barbara Gašperlin
univ. dipl. ekon., tel. 01/478-38-41, faks
01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 2. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 2. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne
garancije za resnost ponudbe, če njegova
ponudba ne presega 30 milijonov SIT. V
tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji
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oziroma glede finančne sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: v
preteklih šestih mesecih do vključno datuma
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel blokiranega
transakcijskega računa oziroma negativnega
stanja sredstev v preteklem mesecu brez
odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu, ponudnik mora imeti poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila
ter ponujeni plačilni rok mora biti najmanj 30
dni od dneva prejema računa; glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati
naslednjo zahtevo: ponudnik mora predložiti
vsaj eno referenco za dela, ki so enaka predmetu javnega naročila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 4. 2003 in 4. 3.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod 1. točko (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod 2. točko (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se bo preračunala v točke
po naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100) / ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 40,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 40,000.000 SIT 16 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 02/2002-3
Ob-86109
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rezervni
deli za magnetoskope tipa Sony.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 3 leta od
podpisa pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, TV
produkucija,
Mateja
Duša,
faks
01/475-37-40, tel. 01/475-37-42 ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-37-40 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljna preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 02/2003-3L-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 28. 2.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 2. 2003 ob 12. uri v veliki sejni
sobi RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 3. 2003, in sicer v višini 300.000
SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 85 točk,dobavni rok – 10
točk, plačilni pogoji – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 33/03
Ob-86116
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks: 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
HPLC sistema.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe se oddajajo za celoto.
Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo od 27. januarja 2003 do 27.
marca 2003 do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. marca 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana /1. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. marca 2003 ob 12. uri; glavna
stavba Kliničnega centra, Zaloška 7/pritličje - predavalnica I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati za čas veljavnosti ponudbe in en dan.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120 dni
od datuma odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve v mesecu aprilu 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena (80%), 2. dodatna oprema
(20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani kandidati imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo in
sicer na naslovu in v času, navedenem v
7. točki te objave.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Klinični center Ljubljana

Št. 54/2002
Ob-86150
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
plinskega olja posebne kvalitete za Diesel generator v času remonta 2003, količina 80.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Nuklearna elektrarna Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 29. 5. 2003
ob 19. uri in 31. 5. 2003 ob 3. uri.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokalna nabava, Karmen Šebjan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, soba 235 pošta naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 3. 2003 ob 9. uri, Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, soba 223.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 3%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo 60 dni od prevzema blaga v NEK.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni zahtev.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: gorivo mora biti dostavljeno
ob točno določenem času v NEK, pregledano s strani naročnika in mora zadovoljevati
vse kriterije, definirane v tehnični specifikaciji (posebna kvaliteta plinskega olja), dostaviti seznam petih podobnih opravljenih dobav in seznam ponudnikove lastne delovne
opreme (pomembnejša transportna sredstva
in večje skladiščne zmogljivosti).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
15. Merila za ocenitev ponudb: tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno po enoti
oziroma najnižjo skupno ponujeno vrednosti bo izbran kot najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Št. 44/122/2003
Ob-86175
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-27.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža jeklenih konstrukcij
za objekt RTP 400/110 kV Divača.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva samo celovita ponudba.
4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Divača.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok za izdelavo jeklenih konstrukcij 60 dni od podpisa
pogodbe, montaža 60 dni skladno z napredovanjem gradbenih del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v Prenosu
električne energije, II. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Nikolaj Polh,
Ivan Lozej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 2. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 28. 2. 2003 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah in montažah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 4. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 28. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 80%, plačilni pogoji 5%,
potrjene reference izvajalca del v RTP 110
kV in nad 110 kV 15%. Merila so detajlno
opisana v navodilih ponudniku.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo organiziral za potencialne ponudnike ogled objekta RTP 400/110
kV Divača dne 4. 2. 2003 ob 10. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 34 z dne
6. 5. 2002, Ob-68451.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Prenos električne energije
Št. 710-037-10/02-02
Ob-86185
1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 2, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pisarniškega in podobnega
materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja v sklopih:
1. dobava pisarniškega materiala,
2. dobava potrošnega materiala za tiskalnike.
Sprejemljive so ponudbe za en ali oba
sklopa.
4. Kraj dobave: Ljubljana, fco skladišča
naročnika, opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev od sklenitve pogodb na podlagi izvedenega postopka javnega naročila (v nadaljevanju: JN).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva pri referentki
v vložišču na sedežu naročnika, Trubarjeva
2, Ljubljana, tel. 01/24-41-432. Dodatne
predhodne informacije se lahko pridobi pri
Mihi Kmetu, organizatorju za tehnične zadeve, tel. 01/24-41-444.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 2. 2003,
vsak delavnik od 8. do 14. ure, na podlagi
predloženega dokazila o plačilu zneska za
razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno dokumentacijo znaša 10.000 SIT z vključenim
DDV in se vplača z nakazilom na podračun
naročnika pri UJP št. 01100-6030926242.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 2. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, vložišče, Trubarjeva 2,
Ljubljana.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 2. 2003 ob 12. uri v mali sejni
dvorani v kleti sedeža naročnika, Trubarjeva
2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna zavarovanja za resnost ponudbe niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo naročnika za sukcesivno dobavljeno blago v 30 dneh od vsakokratne dobave in
prejema zadevnega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): sklenjen pravni akt o skupni izvedbi naročila, skladno z
drugim odstavkom 47. člena ZJN.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– predložitev vzorcev,
– zagotavljanje predmeta JN v kakovosti, najmanj enaki kakovosti predloženih
vzorcev,
– zagotavljanje letnih količin celotnega
naročila naročnika za vsak ponudbeni
sklop,
– sprotno obveščanje naročnika in zagotavljanje cen s popusti in drugimi znižanji
za druge kupce pri posameznih sukcesivnih dobavah pogodbenega blaga, če so te
nižje od fiksnih pogodbenih cen,
– prevzem blaga fco skladišča naročnika,
– dobavni rok največ 3 dni od sukcesivnega naročila,
– drugi pogoji po razpisni dokumentaciji, vse skladno z določbami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 4. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe pa bo predvidoma sprejeta do 3. 3.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Št. 72/111
Ob-86286
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-501,
faks 01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si
3. (a) Vrsta in količina blaga: posodobitev pralne steze.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: javno naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik variantnih ponudb ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
začetek je 30. 4. 2003, dokončanje 22. 9.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva
Papež.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcijski račun št. 03100 1005605502, z namenom nakazila “plačilo razpisne dokumentacije za JN 05/02“ ali na glavni blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, III. nadstropje.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti do 5. 3. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v primeru neposredne predložitve pa Silvi Papež v tajništvu naročnika,
v sobi 211, v II. nadstropju poslovne stavbe
na sedežu naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 3.
2003 ob 12.30, v sejni sobi LPP, Celovška
cesta 160, V. nadstropje. Na odpiranje so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
imeti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem razpisu.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila so določeni v razpisni
dokumentaciji in v osnutku pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik bo
sklenil pogodbo samo z enim ponudnikom,
ki mora za morebitne podizvajalce v ponudbeni dokumentaciji predložiti sklenjene pogodbe s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da zagotavlja osnovno garancijo za celotno pralno napravo najmanj 12 mesecev,
– da zagotavlja servisiranje pralne naprave in rezervne dele v času življenjske
dobe (12 let) pralne naprave,
– da bo zagotovljeno usposabljanje
upravljavcev za rokovanje pred dokončnim
prevzemom pralne naprave,
– da pralna naprava v celoti izpolnjuje
vse obvezne tehnične zahteve, navedene v
četrtem poglavju razpisne dokumentacije
“Tehnična specifikacija“,
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– da je pralna naprava v redni proizvodnji,
– da je dobavni rok pralne naprave 8
tednov (56 dni) in rok izvedbe javnega naročila do 22. 9. 2003,
– da ima proizvajalec standard ISO
14001 ali drug ustrezen mednarodni standard o ravnanju z okoljem,
– da so ponudbi priloženi vsi dokumenti, navedeni v 7. poglavju razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 6. 2003, predvideni datum odločitve pa je 28. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: tehnična ocena, ponujena cena, poprodajne
storitve in tehnična pomoč, rok izvedbe, reference in garancijski pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Ob-86287
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva
2a,
tel.
03/42-01-000,
faks
03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago, dobava osebnih računalnikov – 90 kosov
in monitorjev – 100 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
4. Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: določen v
razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-000, v sobi 408/IV, dodatne informacije pa pri Miru Rogini, tel.
03/42-01-345.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z DDV)
na transakcijski račun 06000-0001100279,
sklic na številko 1207 ali na blagajni
podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 2. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 2. 2003 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudbene vrednosti (brez DDV) ali
depozit na transakcijski račun, veljavnost
120 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od zadnjega roka za dostavo ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 30 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– tehnična ustreznost (kvaliteta),
– garancija,
– odzivnost (dobava, servis),
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Miro
Rogina, univ. dipl. inž. el., tel. 42-01-345.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Elektro Celje, d.d.
Št. 404-08-346/2002
Ob-86290
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Pooblaščenec za izvedbo postopka oddaje javnega naročila in izbiro najugodnejšega ponudnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje.
Naslov pooblaščenca: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: specialna vozila za reševanje ob nesrečah v
predorih: 6 vozil.
Tehnični podatki in zahteve
1. Vozilo
1.1 Dimenzije:
– posadka: 1+5,
– dolžina: maks 7.500 mm,
– širina: maks 2.500 mm,
– višina: maks 3.450 mm,
– minimalni premer kroga obračanja:
maks 18 m,
– dejanska skupna bruto teža vozila (posadka, oprema, gasilna sredstva...): maks
15 t,
– barva vozila v skladu z DIN 14.500 in
tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.
1.2. Luči, opozorilni signali
1.2.1. Osnovna razsvetljava (vse luči na
vozilu morajo biti skladne s cestno prometnimi predpisi in zaščitene proti udarcem-mreža):
– klasični žarometi,
– žarometi za meglo,
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– označevalne luči.
1.2.2. Izboljšana osnovna razsvetljava
(ne sme odstopati od zahtev cestno prometnih predpisov):
– točkasti žaromet spredaj (DIN 14644)
– 1 kos,
– točkasti žaromet zadaj (DIN 14644) –
1 kos,
– iskalni žaromet v kabini (DIN 14644) –
1 kos.
1.2.3. Svetlobni in zvočni opozorilni signali (vsi skladni s cestno prometnimi predpisi):
– na strehi kabine modre rotacijske luči
(možnost izklopa zadnje) – DIN 14621,
– na sprednjem delu vozila vgrajene modre bliskavice (zaščitene z zaščitno mrežo)
– DIN 14620,
– na zadnji strani vgrajena signalna letev
(most) za usmerjanje prometa (možnost utripanja na levo, na desno, izmenično ali vse
hkrati),
– opozorilne intervalne sirene (nameščene na strehi ali na primernem drugem mestu) – DIN 14610.
1.3. Posebne zahteve:
– višina težišča pri dejanski skupni bruto
teži vozila (v mm),
– sistem za samozaščitno hlajenje vozila
na spodnjem delu vozila,
– avtomatsko nastavljive verige pod zadnjimi kolesi,
– hitro odklopno stikalo za električni odklop celotnega vozila od akumulatorja, kombinirano s polnilcem za zavore in sklopko
(pri mali napetosti 24/24 V) – odklopno stikalo akumulatorja ne sme odklopiti opreme
kot je svetilka, kamera,…
2. Podvozje
2.1. Splošno:
– vrsta podvozja (gasilska, kiper, gozdarska izvedba),
– tip podvozja,
– teža podvozja brez kabine (kg),
– teža podvozja s kabino (kg);
2.2. Pogon:
– vrsta pogona (4x4),
– šest stopenjski ročni sinhronski menjalnik,
– možnost blokade diferencialov.
2.3. Stranski odgon:
– hlajen,
– možnost vklopa v kabini in ob črpalki,
2.4. Vzmetenje:
– ojačano vzmetenje,
– stabilizatorji za ekstremne razmere
vožnje na obeh oseh.
2.5. Krmiljenje:
– servo volan.
2.6. Kolesa:
– dimenzija koles 275/70 x 22,5,
– kovinska platišča,
– zaščita pritrdilnih matic na prvih kolesih.
2.7. Zavore:
– ABS sistem zaviranja,
– bobnaste na vseh kolesih,
– avtomatska nastavitev,
– ojačane (10 bar),
– delovanje ročne zavore na vsa kolesa,
– ogrevan sušilec zraka zavor.
2.8. Motor:
– ustrezanje motorja EURO 3 predpisom,
– ojačana motorna zavora,

– prostornina motorja (v ccm),
– moč motorja (v kW),
– moč motorja na tono dejanske skupne
bruto teže vozila (posadka, oprema, gasilna
sredstva,...): min 13,5 kW/t,
– rešen problem oskrbe motorja vozila s
potrebnim zrakom v primeru pomanjkanja
zraka,
– zagotovljen čas pravilnega delovanja
motorja v primeru pomanjkanja zraka: min
15 minut.
2.9. Kabina:
– zaščita proti drsenju (tla),
– ročaji za oprijem med vožnjo, vstopanje in izstopanje iz vozila,
– omogočeno biti lahko čiščenje in vzdrževanje,
– mikrofilter za zrak z možnostjo nastavitve kroženja zraka samo znotraj,
– električno krmiljena ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani,
– dodatna ogledala na desni strani za
sprednje in zadnje spodnje dele vozila
(rampno ogledalo),
– senčnik pritrjen nad vetrobransko steklo,
– integrirani nosilci dihalnih aparatov v
kabini vozila za vso posadko, za voznika
nameščen poleg voznika,
– vgrajena merilnika za nivo vode in penila v rezervoarjih,
– vgrajen manometer za monitor,
– svetlobni signal ob odprtih vratih ali
žaluzijah nadgradnje,
– možnost zagona črpalke iz kabine,
– možnost krmiljenja črpalke iz kabine,
– možnost krmiljenja monitorja iz kabine.
2.10. Priključki
2.10.1. dvojna pritrdilna mesta za vleko
vozila (spredaj in zadaj prirejeno dejanski
skupni bruto teži vozila);
2.10.2. naprava za vleko:
– hidravlični pogon,
– vlečna sila: min 70 kN,
– vlečno vitlo pritrjeno zadaj,
– premer pletenice: 14 mm,
– dolžina pletenice: 60 m,
– izhod pletenice: spredaj,
– možnost krmiljenja iz vozila in ob vozilu;
2.10.3. avtomatski vlečni priklop z ABS
spojko:
– vlečna sila: min 50 kN,
– priklopna instalacija: 12 V in 24 V,
– možnost priklopa dvocevnega dvokrožnega sistema zaviranja prikolice z ABS
spojko.
3. Nadgradnja
3.1. Izvedba:
– samonosna aluminjasta konstrukcija,
– pohodna streha nadgradnje,
– dostop na streho vozila z lestvijo na
zadnjem desnem delu vozila,
– izvedeno odtekanje vode s strehe vozila, spredaj ali zadaj, nemoteče za uporabnike,
– zapiranje stranskih boksov za opremo
izvedeno s po tremi žaluzijami, vzporedno
na vsaki strani vozila,
– zapiranje zadnjega boksa z vrati, ki odprta služijo tudi kot streha za strojnika,
– dosegljiva namestitev opreme, razporejena v vrtljive ali izvlečne stene (predale),
morebitni zgornji predal se mora izvleči in
ponižati,
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– na obeh straneh nadgradnje vgrajen
zunanji optični kazalnik nivoja gasilnih tekočin.
3.2. Osvetlitev:
– neonske luči z zaščito pred udarci in
vodo,
– osvetlitev zunanjosti nadgradnje,
– osvetlitev notranjosti nadgradnje,
– osvetlitev pohodne strehe.
3.3. Ostalo:
– teža nadgradnje (brez opreme) v kg,
– število nevgrajenih kosov opreme
težjih od 20 kg, nameščenih nad težiščem
vozila: 0 kosov.
4. Naprave in oprema
4.1 Gasilsko tehnične naprave
4.1.1. Vgrajene naprave
4.1.1.1. Rezervoarji
Rezervoarji za gasilne tekočine morajo
biti iz umetnih mas
– rezervoar za vodo: 2500 l (polnjenje
bočno zadaj 2x),
– rezervoar za penilo: do 250 l (polnjenje pod tlakom preko posebnega voda);
4.1.1.2. Črpalka
Visokotlačna večstopenjska kombinirana
črpalka: pretok min 2400 l pri 10 bar in min
400 l pri 40 bar in 3 m sesalne višine (DIN
14420)
– imeti mora samodejno odsesovalno
napravo (batni ali trokomat sistem odsesavanja),
– črpalka mora biti gnana z motorjem
vozila,
– zagon motorja vozila in črpalke iz vozila in ob črpalki,
– krmiljenje črpalke iz kabine in ob vozilu,
– avtomatski vklop, ki zaporedno omogoča avtomatsko aktiviranje sklopke, vklop
pogona in odpiranje ventila na rezervoarju,
– možnost popolnega ročnega krmiljenja črpalke (onemogočeno mora biti hkratno delovanje),
– vgrajena naprava za mešanje pene z
možnostjo proporcialnega dodajanja penilnega sredstva (v primeru, da je na nizkotlačnem vodu voda, je na visokotlačnem vodu možnost uporabe pene) ter nastavitvijo
doziranja (od 3 do 6%) in vgrajen dozator
penilnega sredstva v visokotlačni vod,
– možnost sesanja penilnega sredstva iz
lastnega rezervoarja in iz tujega vira (spojka
za napajanje iz tujega vira mora biti nameščena zadnjem zunanjem delu vozila),
– ventil za dovod vode v črpalko mora
biti pnevmatsko krmiljen,
– vgrajen sistem za izpihovanje vode iz
črpalke,
– 4B tlačna izliva nameščena zadaj-zunaj na levi in desni strani,
– vgrajen sistem toplotne zaščite, ki pri
prekomerno povečani temperaturi, škodljivi za črpalko, vklopi opozorilno luč (alarmni sistem) ter preusmeri vodo nazaj v rezervoar,
– na konzoli mora imeti stikalo za možnost ročnega odpiranja ventila za pretok vode v rezervoar,
– regulator tlaka vode, ki neodvisno od
prevzete količine vode z reguliranjem števila obratov motorja (črpalke) vzdržuje konstanten tlak,
– armaturna plošča črpalke (s protihrupno zaščito) mora imeti: manometera za nor-
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malni in visoki tlak, vakummeter, merilnik
nivoja vode in penila, merilnik dela črpalke,
– na konzoli opozorilna lučka za kontrolo temperature črpalke,
– spojka za napajanje iz tujega vira mora
biti nameščena na zadnjem zunanjem delu
vozila.
4.1.1.3. Naprave za gašenje
Monitor za gašenje; nastavljivi pretok;
možnost delovanja med vožnjo; nameščen
na nadgradnji; krmiljen iz kabine vozila ter
ročnim upravljanjem iz nadgradnje (onemogočeno hkratno delovanje)
– maks. domet curka pri 0° v m,
– kapaciteta: 800 do 2000 l/min,
– možnost gašenja z vodo in peno.
Hitronapadalni napravi, vgrajeni na vsaki
bočni strani zgoraj po ena, dolžine cevi vsaj
60 m: 2 kom po min 60 m
– speljani preko valjev,
– z ročnikom: 200 l/min, 40 bar,
– in nastavkom za peno,
– navijaka z motorno gnanim sistemom
za navijanje hitronapadalne cevi – 2 kom,
– pod navijakoma morata biti ustrezno
nameščeni koriti za odvajanje vode.
4.1.1.4. Oprema za zagotavljanje električne energije
Vgrajen električni agregat moči nad
8 kVA (DIN 14685/6);
4.1.1.5. Oprema za razsvetljevanje
Jambor za razsvetljavo – vgrajen, pnevmatski: 1 kom
– žarometi na jamboru – 4 kom, moč
1000 W,
– vklop luči na jamboru naj bo posamičen in skupen,
– električno krmiljenje jambora,
– končno stikalo za zaustavitev ob dotiku stropa,
– avtomatska spustitev stolpa ob sprostitvi ročne zavore.
4.1.1.6. Banka zraka
4.1.1.6.1. Zaloga zraka za dihanje posadke in rešenih oseb
– zagotovljen čas uporabe pri polni obremenitvi (v minutah),
– volumen banke zraka za posadko in
rešene osebe: min 30.000 l,
– dvostopenjska izvedba (razmerje I. stopnja: II. za umik = 3: 1),
– avtomatski preklop na drugo stopnjo,
– ob preklopu na II. st. avtomatsko aktiviranje zvočnega in svetlobnega signala,
– priključki reševalnih mas: 2 kosa x 5,
– priključki za hitro polnjenje IDA: 2 kosa.
4.1.1.6.2. Zaloga zraka za delovanje motorja v primeru pomanjkanja zraka (za min 5
minut)
– volumen banke zraka za delovanje motorja v primeru pomanjkanja zraka v l,
– dvostopenjska izvedba (razmerje I. stopnja: II. za umik = 3 : 1),
– avtomatski preklop na drugo stopnjo,
– ob preklopu na II. st. avtomatsko aktiviranje zvočnega in svetlobnega signala.
4.1.2. Nevgrajene naprave
4.1.2.1 Ročna infrardeča kamera za
iskanje ponesrečencev (polnilec 12 V – ki
omogoča “polnjenje in praznjenje“, rezervna baterija, baterije NiMn) 2 kos – ni predmet javnega razpisa DARS/MORS
342/2002-ODP.
Ponudnik mora predvideti prostor za
shranjevanje in polnjenje le-teh v vozilu!
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4.1.2.2 Ročni zložljiv voziček za prevoz
opreme (nosila DIN 13024, naprave in opremo za reševanje DIN 14751) za primer, ko
je predor natrpan z vozili. Dimenzije in konstrukcija vozička morajo biti prilagojene namenu – 1 kos
4.2 Gasilsko tehnična oprema
4.2.1. Osebna oprema:
– izolirni dihalni aparat kompleten (kompozitna tlačna posoda z najmanj 4000 l zraka, razcepni srednje tlačni vod z dvema E
spojkama za priklop, sistem hitrega polnjenja, dvojno varnostno delovanje, nadzorna
plošča za spremljanje uporabnikov IDA) –
Tipizacija GZS + navedene dodatne zahteve – 6 kpl,
– rezervna kompozitna tlačna posoda
(2000 l zraka) – 6 kosov,
– reševalna maska, priključna cev min
2 m – 10 kosov,
– negorljiva vrečka za tlačne posode –
6 kosov,
– izolirni dihalni aparati za umik (kompozitna tlačna posoda (min 400 l zraka), aparat, nizkotlačna maska) – 5 kosov,
– hlačni ščitnik za noge pred urezi –
1 kos,
– osebna naprava za oddajanje zvočnega signala v stiski – 5 kosov,
– označevalni telovnik (DIN 30711) –
6 kosov,
– obleka zaščitna za približevanje ognju
(EN 469, EN 659) – 4 kpl.
4.2.2. Gasilna sredstva
– gasilnik na prah S 9 – 2 kosa,
– gasilnik na CO2, 5 kg – aluminijasta
izvedba (DIN 14406) – 1 kos,
– požarna metla – 2 kosa,
– vedrovka (DIN 14405) – 1 kos;
4.2.3. Cevi in armature
– cev tlačna s spojkami; B 5 m (DIN
14811) – 1 kos,
– cev tlačna s spojkami; B 20 m (DIN
14811) – 12 kosov,
– cev tlačna s spojkami; C 15 m (DIN
14811) – 10 kosov,
– cev tlačna s spojkami; D 10 m (DIN
14811) – 1 kos,
– cev tlačna s spojkami; H 20 m (DIN
20021) – 4 kose,
– cev za penilo D 1500 mm (DIN 14819)
– 1 kos,
– cevni mostiček leseni (DIN 14280) –
1 par,
– cevni pritrdilci (DIN 14828) – 2 kosa,
– hidrantni nastavek 2B (DIN 14375) –
1 kos,
– ključ za nadzemne hidrante (DIN
3223) – 1 kos,
– ključ za podzemne hidrante (DIN
3223) – 1 kos,
– ključ za spajanje cevi ABC (DIN
14822) – 3 kose,
– ključ za spajanje cevi H – 2 kosa,
– kljuka za odpiranje jaškov – 1 kpl,
– košara z 2B cevema – 3 kose,
– mešalec za peno 200 l (DIN 14384) –
1 kos,
– omejevalec tlaka (DIN 14380) – 1 kos,
– oporno koleno B (DIN 14368) – 1 kos,
– oporno koleno C (DIN 14368) – 1 kos,
– prehodna spojka A/B (DIN 14341) –
1 kos,
– prehodna spojka C/D (DIN 14341) –
1 kos,

– prehodna spojka B/C (DIN 14341) –
2 kosa,
– ročnik za srednje težko peno
200 l/min (DIN 14366) – 1 kos,
– ročnik za težko peno 200 l/min (DIN
14366) – 1 kos,
– kombiniran ročnik za težko in srednje
težko peno 200 l/min – 1 kos,
– ročnik za vodno zaveso C – 1 kos,
– ročnik za vodo s pipo B (DIN 14365)
– 1 kos,
– ročnik za vodo s pipo C (DIN 14365)
– 2 kosa,
– ročnik za vodo s pipo D (DIN 14365)
– 1 kos,
– signalna vrvica vsaj 20m – 2 kosa,
– trojak B-CBC + B/C (DIN 14345) – 1
kos,
– zasun za vodo C (DIN 14355) – 1 kos,
– zbiralec BB-A (DIN 14355) – 1 kos,
– zbiralec CC-B (DIN 14355) – 1 kos.
4.2.4. Reševalne naprave
– lestev stikalna (ali Al dvodelna raztezna lestev) DIN 14711 – 4 kose,
– vrv reševalna 20 m (DIN 7471) – 6
kosov,
– sklopljiva lestev lesena (DIN 14713) –
1 kos.
4.2.5. Oprema za prvo pomoč:
– folija za pokrivanje mrličev (ali vreča) –
10 kosov,
– imobilizacijski komplet vakuumski (telo, roke, noge, črpalka, vezne cevi) – 1 kpl,
– raspirator za zrak – 50 kosov,
– kovček prve medicinske pomoči (opekline) DIN 13169 – 1 kos,
– kovček prve medicinske pomoči (reanimacija, intubacija) DIN 14143 – 1 kos,
– kovček prve medicinske pomoči (zlomi, rane) DIN 14143 – 1 kos,
– negoreče pregrinjalo za zaščito ponesrečenca (DIN 13040) – 1 kos,
– nosila lopatasta (opornik za glavo, pritrdilni trakovi) – 1 kpl,
– nosila za ponesrečenca (DIN 13024)
– 2 kosa,
– opornica za hrbtenico – 2 kpl,
– opornica za vrat – 3 kpl,
– rokavice lateks – 100 parov.
4.2.6. Razsvetljava, signalizacija, zveze:
– akumulatorska ročna svetilka Ex izvedbe (polnilci, ki omogočajo “polnenje in praznenje“, baterije NiMh) DIN 14642 + Ex – 5
kosov,
– 50 m električnega kabla 3 x 2,5 mm2
na plastičnem bobnu (DIN 14680) – 3 kose,
– električni kabel za ozemljitev na plastičnem bobnu z ozemljitvenem klinom –
1 kos,
– kovček električarskega orodja (DIN
14885) – 1 kos,
– lopar za urejanje prometa (osvetljen),
baterije NiMn – 2 kosa,
– mobilna radijska postaja ter ozvočenje
na mestu kjer stoji strojnik – 1 kos,
– mostiček za dva reflektorja – 1 kos,
– prometna bliskavica – 4 kose,
– prometni stožci – 8 kosov,
– rdeča luč s stojalom za označitev poveljniškega mesta (slovensko) – 1 kos,
– ročna radijska postaja – 2 kosa,
– širokopasovni reflektor 1000 W (DIN
49443) – 2 kosa,
– trinožno stojalo za reflektorje (aluminijsko) DIN 14683 – 1 kos,
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– triopan stožec s slovenskimi napisi –
2 kosa,
– zastavica z ročajem za označitev poveljniškega mesta (slovensko) – 1 kos.
4.2.7. Strojne in pnevmatske naprave
4.2.7.1. hidravlično orodje za reševanje
(po spisku) DIN 14751, 1 kpl
– ročna črpalka – 3 l,
– strojna črpalka (izvedena na električni
ali bencinski pogon, imeti mora možnost
istočasnega delovanja dveh orodij, imeti
mora možnost dvojne hitrosti delovanja),
– razpiralo (razpon konic od 680 mm do
750 mm, moč raztega: sila na konicah mora biti večja od 45 kN),
– klešče (razpon konic naj bo od 150
mm do 200 mm, moč razreza: sila pri sorniku naj bo večja od 180 kN) – 1 kpl,
– rezalec pedalov – 1 kos,
– komplet reševalnih valjev – 1 kpl,
– hidravlična dvigalka – ročna vsaj 8 t –
2 kosa,
– vezne cevi,
– dodatne podaljševalne cevi na navijaku (ločena navijaka) – navijaka naj bosta
nameščena v osi za agregatom; podaljševalne cevi: toga in ukrivljena rezalna konica
za rezanje pločevine do 1 mm nameščena
na razpiralo,
– naprava za razbijanje in odstranjevanje stekla – 1 kos,
– vlečne verige – 1 kpl,
– povezovalna veriga – 1 kos,
– rezervne konice razpirala – 1 kpl,
– rezervne konice klešč – 1 kpl,
– rezervne čeljusti rezalca pedalov –
1 kos,
– kovinska oporna peta – 2 kosa,
– konice za verigo pri reševalnem valju
– 1 kpl,
– hidravlična tekočina 5x1 l,
– rezalne konice,
– zaščita za voznikovo in sovoznikovo
zračno blazino (DIN 14751) – 1 kpl;
4.2.7.2. pnevmatsko orodje za reševanje – 1 kpl
– kompozitna tlačna posoda najmanj
2000 l,
– reducirni ventili – min 1 kos,
– krmilni elementi (dvojni) – min 1 kos,
– vezne cevi najmanj 2x10 m – 2 kosa,
– dvigovalne blazine (vezni element kevlar) 32x52, 47x52, 52x62 cm) DIN 14751
– min po 1 kos vsake dimenzije;
4.2.7.3. verižna žaga s priborom -1 kpl
– rezervni meč – 1 kos,
– rezervna veriga – 2 kosa,
– pripadajoče orodje – 1 kpl,
– ročka za gorivo in olje – 10 l,
– pretakalna cev -1 kos;
4.2.7.4. kotna rezalka – 1 kpl
– rezilna plošča za beton “diamantna” –
5 kosov,
– rezilna plošča za kovino – 5 kosov,
– zaščitna očala – 3 kose;
4.2.7.5. potopna črpalka z minimalnim
pretokom 660 l/min (DIN 1944) – 1 kos
– delovna vrv – 15 m,
– zaščita za cev – 1 kos,
– izlivna cev – 1 kos.
4.2.8. Ročno orodje:
– dimnikarsko orodje (DIN 14800) – 1
kos,
– kovček za ročno orodje (DIN 14881)
– 1 kpl,

– orodje za vdiranje (DIN 14901) – 1 kpl,
– kopača – 1 kos,
– kramp – 1 kos,
– lomilni drog 1200 do 1500 mm –
1 kos,
– lomilni drog 700 mm (DIN 14853) –
1 kos,
– lopata trikotna (DIN 20121) – 1 kos,
– lopata zajemalna (šafla) DIN 20120 –
1 kos,
– metla cestarska široka (zložljiva) –
1 kos,
– nož za rezanje varnostnih pasov –
2 kosa,
– podvlečna igla – 1 kos,
– sekira drvarska (DIN 7294) – 1 kos,
– sekira ladijska (DIN 14900) – 1 kos,
– sekira manjša (DIN 5131) – 1 kos,
– škarje za rezanje kovine, fi 10 mm (DIN
14853) – 1 kos,
– škopec – 2 kosa,
– trgalni kavelj (DIN 14853) – 1 kos,
– univerzalna sekirica – 2 kosa,
– žaga ločna vsaj 750 mm – 1 kos.
4.2.9. Ostala oprema:
– bralna lučka za sovoznika (nastavljiva
po višini) – 1 kos,
– cev za izpuh (DIN 14572) – 1 kos,
– cev za polnjenje rezervoarja za penilo
(nameščena v garaži) – 1 kos,
– cev za polnjenje tlačne posode vozila,
20 m (nameščena v garaži) – 1 kos,
– cevna obveza B – 2 kosa,
– cevna obveza C – 2 kosa,
– črpalka za polnjenje rezervoarja penila (nameščena v garaži) – 1 kos,
– dvigalo za vozilo (nameščeno v garaži)
– 1 kos,
– hidravlični voziček za premik avtomobila – 4 kose,
– kovinski pladenj (nerjaveče jeklo) DIN
14060 – 1 kos,
– naprava za merjenje eksplozivnosti –
1 kos,
– navadni nož z etuijem – 1 kos,
– opozorilna zastavica – 2 kosa,
– pretakalna cev – 1 kos,
– rezervno kolo (nameščeno v garaži) –
1 kos,
– ročka za gorivo za vozilo – 20 litrov –
1 kos,
– sredstvo za vpijanje in nevtralizacijo –
30 kg,
– torbica z dodatno opremo za vgrajeno
napravo za vleko (škripec, veriga, vlečni
trak, škopec) – 1 kos,
– trak za omejevanje dostopa – 500 m,
– varnostni trikotnik – 2 kosa,
– vlečni trak z rdečo zastavico 15 t –
1 kos,
– zaboj z lesenimi zagozdami – 1 kos,
– zaboj za avtomobilsko orodje in 20
kosov orodja – 1 kpl,
– zagozde za stabiliziranje poškodovanega vozila – 1 par,
– zagozde za vozilo prilagojene na vitlo
– 1 par,
– zaščitna prevleka za vgrajeno napravo
za vleko – 1 kos,
– zložljiva polica za sovoznika – 1 kos.
Ostale zahteve:
1. Vozila morajo biti homologirana v Sloveniji.
2. Blago mora ustrezati predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji.
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3. Ponudnik mora zagotoviti vozila, ki niso starejše od enega leta.
4. Prenosna ročna infrardeča kamera ni
predmet javnega naročila DARS/MORS
342/2002-ODP, vendar pa mora ponudnik
predvideti prostor za shranjevanje in polnjenje le teh v vozilu, in sicer za 2 prenosni
ročni infrardeči kameri.
5. Dobavitelj mora ob dobavi vozila:
– priložiti poročilo proizvajalca o končnem testiranju blaga,
– priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje, popravila in remont, katalog rezervnih delov, sugestivno listo rezervnih delov,
vse v slovenskem jeziku,
– priložiti tehnično dokumentacijo za vozilo in vso zahtevano opremo,
– priložiti potrdilo o opravljeni homologaciji,
– priložiti garancijsko izjavo oziroma podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca,
– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti potrdilo o atestih,
– priložiti servisno knjižico za vozilo,
– zagotoviti označbe na vozilu v slovenskem jeziku.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za
celoten predmet javnega naročila.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo
RS, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Ig pri Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2003/februar 2004 oziroma po ponudbi.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35.
Dodatne informacije: Sonja Jekovec –
vodja izvedbe javnega naročila, tel.
01/471-23-57.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
DARS/MORS 342/2002-ODP) na račun
011006370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti (faks
01/431-90-35). Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 3. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
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DARS/MORS 342/2002-ODP – specialna
vozila“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 3. 2003 ob 9. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od celotne vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naslov pooblaščenca.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ni
predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa v
preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
2. da bo podpisal in požigosal izjavo ponudnika o poravnavi obveznosti;
3. da bo priložil Poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih;
4. da bo podpisal in požigosal izjavo o
potrditvi veljavnosti ponudbe in roka plačila;
5. da bo podpisal in požigosal izjavo o
ustreznosti ponujenega blaga skladno s tehničnimi in ostalimi zahtevami pooblaščenca;
6. da bo izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo-cene;
7. da bo dobavil predmet javnega naročila najkasneje v 12 mesecih od dneva
sklenitve pogodbe, da bo za vsa vozila in
za vso zahtevano opremo nudil minimalno
24-mesečni garancijski rok, da bo zagotovil servis in dobavo rezervnih delov za vozilo in vso zahtevano opremo skladno z
veljavno zakonodajo, da bodo nudili servis
za vozilo in vso opremo z odzivnim časom
za prevzem blaga največ 2 dni od pisnega
poziva in s prevzemom blaga pri uporabniku ter da bo pred dobavo zagotovil večdnevno šolanje uporabnikov za vsaj 18
oseb pri proizvajalcu;
8. da bo izpolnil, podpisal in žigosal Tabelo s podatki o izpolnjevanju zahtev pooblaščenca ter priložil vse zahtevane dokumente;
9. da bo priložil disketo z izpolnjeno tabelo s podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev. V primeru, da sta vsebini natisnjene
tabele in diskete različni, se upošteva natisnjen podatek;
10. da bo izpolnil, parafiral vsako stran
vzorca pogodbe, podpisal ter žigosal vzorec pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe poslov, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do konca junija
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: pooblaščenec bo po končanem odpiranju po-
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nudb izbral najugodnejšega ponudnika ob
izpolnjevanju pogojev za usposobljenost ponudnika in na podlagi največjega skupnega
števila doseženih točk skladno z navedenimi ocenjevalnimi kriteriji.
Kriterij

Maks.
št. točk

a)
b)

Cena
Višina težišča pri
dejanski skupni bruto
teži vozila
c)
Moč motorja na tono
dejanske skupno bruto
teže vozila
d)
Črpalka
d.1) Pretok pri 10 bar
d.2) Pretok pri 40 bar
e)
Domet monitorja –
domet curka pri 0°
f)
Banka zraka
f.1) Banka zraka za dihanje
posadke in rešene
osebe
f.2) Banka zraka za
delovanje motorja
Skupaj:

70 točk
9 točk
4,5 točke
4,5 točke
1,5 točke
3 točke
3 točke
9 točk
6 točk
3 točke
100 točk

a) Cena – maks. 70 točk
Število točk

Kriterij

70

Najnižja cena
Najnižja cena x 70
----------------------------Ponujena cena

0-70

b) Višina težišča pri dejanski skupni bruto teži vozila – maks. 9 točk
Število točk

9

Kriterij

Najnižja višina težišča
Najnižja višina težišča x 9
-----------------------------------------Ponujena višina težišča

0-9

c) Moč motorja na tono dejanske skupno bruto teže vozila – maks. 4,5 točke
Število točk

4,5
0-4,5

Kriterij

Največja moč motorja
Ponujena moč motorja x 4,5
--------------------------------------------Največja moč motorja

d) Črpalka
d.1) Pretok črpalke pri 10 bar – maks.
1,5 točke
Število točk

1,5
0-1,5

Kriterij

Največji pretok pri 10 bar
Ponujeni pretok pri 10 bar x 1,5
-------------------------------------------------Največji pretok pri 10 bar

d.2) Pretok črpalke pri 40 bar – maks. 3
točke
Število točk

3
0-3

Kriterij

Največji pretok pri 40 bar
Ponujeni pretok pri 40 bar x 3
--------------------------------------------------Največji pretok pri 40 bar

e) Domet monitorja (domet curka pri 0°)
– maks. 3 točke

Število točk

3
0-3

Kriterij

Največji domet curka pri 0°
Ponujeni domet curka pri 0° x 3
-------------------------------------------------Največji domet curka pri 0°

f) Banka zraka
f.1) Banka zraka za dihanje posadke in
rešenih oseb (v litrih)– maks. 6 točk
Število točk

6
0-6

Kriterij

Največji volumen banke zraka
Ponujen volumen banke zraka x 6
----------------------------------------------------------Največji volumen banke zraka

f.2) Banka zraka za delovanje motorja v
minutah – maks. 3 točke
Število točk

3
0-3

Kriterij

Najdaljši čas delovanja motorja
Ponujen čas delovanja motorja x 3
------------------------------------------------------Najdaljši čas delovanja motorja

Pooblaščenec lahko pred izbiro preveri
resničnost navedb in izjav na terenu.
Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
100 točk.
V primeru, da dva ponudnika dosežeta
isto število točk, se izbere ponudnik, ki nudi
nižjo ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila, tel.
01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 99-100 z
dne 22. 11. 2002, Ob-82024.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Ob-86303
1. Naročnik: Osnovna šola Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja; tel. 02/88-56-610,
faks 02/88-56-620; o-mislinja.mb@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
prehrambenega blaga za obdobje od
1. 3. 2003 do 31. 12. 2004, v skupni orientacijski vrednosti 17,800.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
2. sklop: meso in mesni izdelki,
3. sklop: ribe,
4. sklop: mleko in mlečni izdelki,
5. sklop: sadje in zelenjava,
6. sklop: sadni sokovi in sirupi,
7. sklop: ostalo prehrambeno blago,
Dobavitelji lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali samo za posamezne sklope.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Mislinja,
Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja, Podružnična šola Dolič, Srednji Dolič 4, 2382
Mislinja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 3.
2003 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja – tajništvo, tel. 02/88-56-613, faks
02/88-56-620, dodatne informacije pri ravnatelju Tonetu Gašperju.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, med 8. in 10. uro,
do vključno 19. 2. 2003 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 2. 2003,
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja; ponudba mora biti v zapečateni kuverti z označenim imenom ponudnika in naročnika s pripisom “Javno naročilo – Ne odpiraj“ in
pripis sklopa, za katerega je ponudba oddana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 2. 2003 ob 17. uri, zbornica
Osnovne šole Mislinja, Šentilj pod Turjakom
1, 2382 Mislinja.
Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
določen čas, vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 3. 2003, datum odločitve 20. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri za odpiranje ponudb, ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Osnovna šola Mislinja
Št. 17123-02-403-3/2003
Ob-86304
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
rezervnih delov za radijske postaje Motorola.
Specifikacija blaga in količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se ne bo oddalo po sklopih.
Ponudniki morajo blago, ki je predmet
javnega razpisa ponuditi v celoti, oziroma
ne morejo ponuditi posameznih sklopov oziroma postavk iz celotnega naročila.
4. Kraj dobave: lokacija MNZ-Policija,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 7. 4. 2003, predvideni datum zaključka pa 30 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba
ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o
registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno
razviden točen naziv in naslov plačnika,
znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40300303.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 2. 2003,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
24. 2. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji

Št.

8 / 24. 1. 2003 / Stran 371

izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema fakture, ki je izstavljena
po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v
razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši bo
izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 14/2003
Ob-86334
1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo in
Uprava RS za kulturno dediščino.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, tel.
478-59-00, faks 478-59-00, elektornski naslov: mk@gov.si, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana,
tel. 425-94-63, faks 251-31-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala za potrebe ministrstva in organa v sestavi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
– sklop 1: pisarniški potrošni material za
ministrstvo in organ v sestavi – ločeno,
– sklop 2: računalniški potrošni material
za ministrstvo in organ v sestavi – ločeno,
– sklop 3: obrazci in tiskovine za ministrstvo in organ v sestavi – ločeno.
4. Kraj dobave: za Ministrstvo za kulturo: Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana in nova
lokacija po selitvi (selitev ministrstva bo po-
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tekala predvidoma v aprilu 2003) in za Upravo RS za kulturno dediščino: Plečnikov trg
2, Kongresni trg 1, Beethovnova 2, vse
1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: vložišče v Ministrstvu za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: uradne ure: ponedeljek od 9. do 12. ure, sreda od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure, petek od 9.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 2. 2003 do
16. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 27. 2. 2003 ob 11. uri, Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, sejna soba II. nadstropje.

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Razveljavitev
Št. 347-07-127/0
Ob-86378
Javni razpis za oddajo del preplastitev
ceste G1-10 Ločica-Trojane od km 1.075
do 3.550, objavljen v Uradnem listu RS, št.
115 z dne 27. 12. 2002, Ob-86297, se
razveljavi.
Direkcija RS za ceste
Št. 403-07-004/02-67
Ob-86108
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,
1217
Vodice
nad
Ljubljano,
tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ulice Ob šoli v središču naselja Vodice – dolžine 150 m z odsekovno ureditvijo pločnika, prenovo vodovoda
in izgradnjo kanalizacije s črpališčem, javne razsvetljave, elektrovoda, CATV in
plinovoda.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena gradnja v sklopih.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Datum odločitve bo sprejeta predvidoma do
10. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, kvalitetni izdelki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Ministrstvo za kulturo in Uprava RS
za kulturno dediščino

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: kraj Vodice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
10. 3. 2003, rok izvedbe 15. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vodice, sprejemna pisarna, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, kontaktna oseba Janja Zalokar, tel. 01/833-26-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v času uradnih ur Občine Vodice (ponedeljek, sreda
in petek od 10.30 do 12. ure, ob sredah pa
tudi od 14. do 17. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 15.000 SIT ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
01338-0100000609, Občina Vodice, namen nakazila: razpisna dokumentacija –
Ob šoli, sklic na št. 00-465.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 2. 2002 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 2. 2002 ob 13. uri v prostorih
Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepreklicna bančna garancija prvovrstne banke, na prvi poziv, v višini 2 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila bodo opravljena v roku 60 dni od prejema potrjenih situacij, podrobneje je določeno v vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije. Sredstva
za izvedbo javnega naročila so zagotovljena na osnovi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vodice v
letu 2003 (Uradni list RS, št. 117/02). V
primeru, da do sklenitve pogodbe še ne
bo sprejetega proračuna za leto 2003 z
ustreznim pokritjem razpisane investicije,
se bo z izbranim izvajalcem podpisala pogodba z odložilnim pogojem.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem
del, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: nosilec mora izvesti 60%
vrednosti ponudbe sam, oziroma mora v
primeru uporabe podizvajalcev do te vrednosti pridobiti solidarno odgovornost vključenih podizvajalcev za vse obveznosti ponudnika. Če ponudnik navede partnerje ali
podizvajalce, mora ponudbo tudi zanje
opremiti z vsemi dokazili, ki jih zakon oziroma razpis zahteva za ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odpiranja je 18. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, garancijski rok 10%, reference za podobne projekte 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Vodice, Miran Sirc, tel.
01/833-26-21.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Občina Vodice
Št. 400-04-1/2003
Ob-86159
1. Naročnik: Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b.
2. Naslov naročnikov: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja potresnih opazovalnic Vojsko, Gorjuše, Zalesnik, Bojanci, Knežji dol, Kog
(gradbena in elektro dela).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Vojsko, Gorjuše, Zalesnik, Bojanci, Knežji dol, Kog.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl.ekon., I. nadstropje, soba 122, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko
18-25232-7141998-21929902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 2. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija RS za okolje, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 2. 2003 ob 10. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
11. Pogoji financiranja in plačila in /
ali sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je v zadnjih petih dopolnjenih in
tekočem letu že izvajal objekte, ki po naravi, sestavi in obsegu, kot tudi strokovnem in
vizualnem smislu ustrezajo predmetu razpisanih del, torej vodonepropustne podzemeljske infrastrukturno opremljene konstrukcije, za kar mora predložiti pisno dokazilo investitorja, za katerega je ta dela že
izvajal (Priloga F razpisne dokumentacije),
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni
od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od pet let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu,

– da je ponudnik predložil poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih vseh svojih obveznostih do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 5. 2003 in predvideni datum odločitve do 10. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je najnižja ponudbena cena razpisanih del.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: kontaktna oseba naročnika Matjaž Godec, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-72-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 400-01-2/2003
Ob-86161
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zapornica na Ambroževem trgu – zamenjava
Gallovih verig in ureditev Ribje steze.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Kristina Vidmar, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba 127, tel. 01/478-44-51.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25232 7141998-21929902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 2. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 2. 2003 ob 10. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba 4. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
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ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del) ni daljše
od razpisanega,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 1 leta po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati
pogoje, ki jih določa Zakon o graditvi objektov (77. člen).
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 5. 2003 in predvideni datum odločitve do 10. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– dodatna garancijska doba,
– ISO Certifikat 9001.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Agencija RS za okolje
Ob-86163
1. Naročnik: ZPO Celje, za Mestno občino Celje.
2. Naslov naročnika: Dečkova cesta 1,
3000 Celje, tel. 03/428-26-50 faks
03/428-26-68.
3. (a) Opis in obseg gradnje: športna
dvorana pod Golovcem v Celju II. faza
izgradnja dvorane z zunanjo ureditvijo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Spodnja Hudinja, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 4. 2003,dokončanje najkasneje do
1. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Tatjana Hren,
univ. dipl. inž. grad., tel. 03/428-26-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 1. 2003
do 17. 2. 2003 od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, št. transakcijskega računa 06000-0898236886, sklic:
511pri Banki Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 2. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZPO Celje, Dečkova cesta 1,
3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 2. 2003 ob 12. uri na sedežu
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki so določeni v pogodbi
kot obvezni prilogi razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora zagotavljati vsaj 30% lastnih kadrov, ponudnik mora
imeti redno, s polnim delovnim časom zaposlenega vsaj enega pooblaščenega inženirja s VII. stopnjo izobrazbe gradbene smeri, ponudnik je moral izgraditi vsaj dva objekta (športne, industrijske, poslovno-stanovanjske namembnosti) velikosti nad
3.000 m2 neto površine s časom izgradnje
manj kot 10 mesecev za posamezni objekt
v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe, ponujeni rok izgradnje je 1. 12.
2003,ponudnik mora v letu 2001 izkazovati
pozitivno poslovanje. Dokazila za pravne
osebe: fotokopije BON 1 in 2 ali ustrezne
izjave poslovne banke, na katero je prenesel transakcijski račun, izjava ponudnika, da
je v zadnjem letu posloval uspešno in ima
poravnane vse svoje zapadle poslovne obvetnosti. Dokazila za s.p.: fotokopija potrdila banke,pri kateri ima transakcijski račun,o
povprečnem mesečnem stanju sredstev na
računu za obdobje zadnjega leta pred oddajo ponudbe, fotokopijo napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
leto 2001, potrjeno od pristojne izpostave
Davčnega urada RS in bilanco stanja za
leto 2001, izjavo, da je v zadnjem letu pred
oddajo ponudbe posloval uspešno in ima
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poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti. Ponudnik mora pri nastopu s podizvajalci predložiti vse zahtevane listine, izjave in dokazila za podizvajalce. Ponudnik
mora izpolniti vse svoje obveznosti do naročnika iz sklenjenih pogodb na podlagi javnih razpisov v obdobju zadnjih treh let pred
oddajo ponudbe in mora po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da ja poravnal vse
obveznosti do dobaviteljev blaga,podizvajalcev in kooperantov-mnenje pooblaščenega revizorja.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 4. 2003, predvideni datum odločitve je 21. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponujena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik kot odložilni pogoj obvešča
ponudnike, da bodo sredstva za izvajanje
razpisnih del iz tega javnega razpisa zagotovljena po sprejetju proračuna Mestne občine Celje za leto 2003 tako, da bo po
sprejetju možno izvesti naročilo.V primeru
odpovedi naročila zaradi zagotovitve finančnih sredstev si naročnik pridržuje pravico
preklicati javno naročilo brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti do kogarkoli.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi odpovedi naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 100 z
dne 22. 11. 2002, Ob-81908.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
ZPO Celje d.o.o.
Št. 44/122/2003
Ob-86176
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel. 01/474-24-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena in obrtniška dela z ozemljitvami za
objekt RTP 400/110 kV Divača.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljiva celovita ponudba.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: RTP 400/110 kV Divača.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 4. 2003 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v Prenosu električne
energije, II. nadstropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Ciril Bogataj, Ivan Lozej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 2. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 27. 2. 2003 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstopje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, gotovinsko plačilo, plačilni rok in obračun v skladu z navodili in pogoji v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN tudi pogoje, navedene v razpisni
dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 5. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 27. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 80%, plačilni pogoji 5%,
ocena kvalitete ponudnika 15%. Merila so
podrobno opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo organiziral za potencialne ponudnike ogled objekta RTP 400/110
kV Divača dne 4. 2. 2003 ob 10. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 34 z dne
6. 5. 2002, Ob-68451.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Prenos električne energije
Št. 43/03
Ob-86178
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Nade Cilenšek
5, 3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja kanalizacije Vransko II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vransko, Občina Vransko.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvedba I. faze
takoj po podpisu pogodbe; rok dokončanja
glede na finančna sredstva investitorja - trajanje gradnje predvidoma tri leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek
5, Žalec, Polona Barič, univ. dipl. biol.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 28. 1. 2003 po
predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
– RS o plačilu materialnih stroškov na T.R.
št. 06000-0045266125 pri Banki Celje, d.d.
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. s
pripisom: Razpis – Kanalizacija Vransko II.
faza ali ob plačilu na blagajni podjetja v višini
20.000 SIT. Priloženo mora biti tudi potrdilo
o registraciji ter davčna številka podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 2. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50; faks 03/713-67-70.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 2. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
JKP Žalec d.o.o.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,400.000
SIT, kar je 3% od ocenjene vrednosti. Trajanje garancije je do 15. 4. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokončanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 4. 2003 in 4. 3.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60%,
– reference 20%,
– usposobljenost, roki 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponujena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega oziroma na
razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti
od podpisa pogodbe, pridružuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu ponudniku. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Javno komunalno podjetje Žalec
d.o.o.
Št. 351-05-1/2003
Ob-86357
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
za izgradnjo hangarja na Brniku.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Brnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma takoj po uvedbi izvajalca v posel, to je predvidoma 10. 3. 2003. Rok končanja del je do
15. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana - glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dneva oddaje ponudb od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 2. 2003 ob
9. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije - sejna soba; 24. 2. 2003 ob
9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
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2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe - skupaj
največ 23 točk;
3. splošni garancijski rok za izvedena
dela - do 4,8 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 3531-14/2002
Ob-86371
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena in inštalacijska dela ter hortikulturna
ureditev.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
557 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v dveh fazah:
1. faza: izvedba in zaščita izkopov ter
začasnih dostopov do objektov na območju
in polaganje komunalnih vodov do objektov, zemeljska in gradbena dela za izvedbo
vodohrama ter interventne ceste ob Ljubljanici, izvedba gradbenih del zunanje ureditve s parkovno opremo in hortikulturno ureditvijo;
2. faza: priključitev objektov na območju
in zasip izkopov ter dokončanje zunanje ureditve.
Predvideni začetek 1. faze je april 2003,
predvideni zaključek oktober 2003.
Predvideni začetek 2. faze je november
2003, predvideni zaključek september 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje, Sektor za investicije, Štefanova 5,
Ljubljana, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 1. 2003
do dneva za oddajo ponudb to je 3. 3.
2003, in sicer od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 235.000 SIT plačati na
transakcijski račun Ministrstva za zdravje št.
01100-6300109972.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, vložišče, “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis – KC JUG“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 3. 2003 ob 13. uri.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): po razpisni
dokumentaciji.
En ponudnik lahko nastopa tudi s podizvajalci ali z dvema ali več partnerji v skupnem poslu z obvezno solidarno odgovornostjo vseh sodelujočih od katerih pa je
samo eden poslovodeči.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po javnem odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Ker uporabljajo to merilo, naročnik po
sklenitvi pogodbe, izvajalcu ne bo priznal
naknadno povišanje cen.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na podlagi pisnih vprašanj, ki
morajo prispeti do 24. 2. 2003 na njegov
naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Sektor za investicije, Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 55-56 z
dne 28. 6. 2002, Ob-73071.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za zdravje

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Št. 2.3.-155/03
Ob-86081
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d., PP Infrastruktura, PE Investicije, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tel.
01/29-14-203, telefaks 01/29-14-822.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: “izdelava geološko – geomehanskih raziskav za izvennivojska križanja na progi Zidani Most –
Maribor“.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 150
dni od uvedbe izvajalca v posel.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, PP
Infrastruktura, PE Investicije, Zoran Jelovčan,
univ. dipl. grad. inž., pisarna št. 224, tel.
+386 1 2914593, fax +386 1 2914822.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumentacijo: od objave razpisa do 28. 2. 2002, vsak delavnik
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo proti plačilu 15.000 SIT na transakcijski račun
št. 02923-0019346887, sklic na št. 27,
pri NLB d.d., Ljubljana, ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d., Kolodvorska 11,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 3. 2003, do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, soba 202 (tajništvo PE
Investicije).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 3. 2003, ob 10. uri, upravna stavba Slovenskih železnic d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana, Steklena dvorana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v višini
3% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
118/02), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojen
ponudnik, ponudnik s podizvajalci ali skupina ponudnikov z navedbo vodilnega partnerja v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:
(a) Reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi treh projektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi in zahtevnosti primerljivi razpisanemu
naročilu, v zadnjih treh letih,

– zagotoviti vsaj dva ustrezno usposobljena strokovnjaka s področja geomehanike
in geologije z najmanj VII. stopnjo izobrazbe, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Za ustrezno usposobljenost strokovnjaka se smatra, da je strokovnjak v zadnjih
petih letih opravil najmanj tri dela in naloge,
ki so po vrsti in zahtevnosti podobni delu in
nalogam, ki jih bo opravil za razpisano naročilo.
(b) Ustrezna finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkrat-ne (1,5x) ponujene vrednosti javnega
naročila, z DDV,
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih situacij.
Sredstva morebitnih podizvajalcev se ne
bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem nastopu pa se seštevajo, da se ugotovi skupna sposobnost izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev.
(c) Rok dokončanja del ne more biti daljši od razpisanega.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navestii
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 120 dni od roka določenega za predložitev ponudb, predviden
datum odločitve 30. 3. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:
– Višina ponudbene cene – vplivnost 70%
Točkovanje se izvede na naslednji način:
Fmin
Fi = ----------------- × 70
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo,
– Usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 15%.
Ocenjuje se število redno zaposlenih
ustrezno usposobljenih strokovnjakov s področja geomehanike in geologije z najmanj
VII. stopnjo izobrazbe (navedenih v Obrazcu št. 3. kadrovske zmogljivosti).
Za ustrezno usposobljenost strokovnjaka se smatra, da je strokovnjak v zadnjih
petih letih opravil najmanj tri dela in naloge,
ki so po vrsti in zahtevnosti podobni delu in
nalogam, ki jih bo opravil za razpisano naročilo.
Točkovanje se izvede na naslednji
način:
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ki
Ki = ----------------- × 15
Kmax
ki – število redno zaposlenih ustrezno
usposobljenih strokovnjakov s področja geomehanike in geologije z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (navedenih v Obrazcu št. 3.
kadrovske zmogljivosti) i-tega ponudnika, ki
je imel pravilno ponudbo,
Kmax – število redno zaposlenih ustrezno usposobljenih strokovnjakov s področja
geomehanike in geologije z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (navedenih v Obrazcu št. 3.
kadrovske zmogljivosti) ponudnika z največjim številom redno zaposlenih ustrezno
usposobljenih strokovnjakov s področja geomehanike in geologije z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (navedenih v Obrazcu št. 3.
kadrovske zmogljivosti), ki je imel pravilno
ponudbo.
V primeru, da je navedeno več kot 5
redno zaposlenih ustrezno usposobljenih
strokovnjakov s področja geomehanike in
geologije z najmanj VII. stopnjo izobrazbe
(navedenih v Obrazcu št. 3. kadrovske zmogljivosti), se bo upoštevalo, da je število
Kmax enako 5.
– Rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 15%.
Ocenjuje se skupno število koledarskih
dni predvidenih za izdelavo predmeta javnega naročila (mesec ima 30 dni).
Točkovanje se izvede na naslednji
način:
Rmin
R i = ----------------- × 15
ri
Rmin – število koledarskih dni za izdelavo predmeta javnega naročila ponudnika z
najkrajšim rokom za izdelavo, ki je imel pravilno ponudbo,
ri – število koledarskih dni za izdelavo
predmeta javnega naročila i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh treh merilih. Ponudnik, ki zbere najvišje število točk, je najugodnejši.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
RS, Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Maribor
Ob-86102
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 29,
1000 Ljubljana, tel. 01/586-39-10, telefaks
01/540-31-90.
3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A ozrioam 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje laboratorijskih preiskav za potrebe Zavoda
za zdravstveno varstvo Ljubljana v skladu z razpisno dokumentacijo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja samo posameznih ali več sklopov skupaj ali celote je mogoča.

5. Kraj izvedbe: laboratorij izbranega
ponudnika v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 31. 3. 2003
do 31. 3. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dobijo pri
Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana,
Zaloška cesta 29, Ljubljana, kontaktna
oseba Maja Jevnišek, tel. 01/586-39-10,
faks 01/540-31-90, e-mail: maja.jevnisek@zzv-lj.si.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti vsak delovni
dan med 8. in 12. uro od dneva te objave
do vključno sedmega dne od te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prevzamejo ponudniki s fotokopijo potrdila
o vplačilu nevračljivega odkupnega zneska
10.000 SIT (znesek že vsebuje DDV) na
transakcijski račun 01100-6030926533,
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška cesta 29, Ljubljana, z obveznim pripisom “Za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 2. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj in odpiranja ponudb: 14. 2. 2003 ob 13. uri v predavalnici
Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška cesta 29, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z glavnim ponudnikom razpisanih del ali s skupino ponudnikov v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. in 42. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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najmanj 45 dni od dneva odpiranja ponudb
oziroma najkasneje do 31. 3. 2003. Datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Karmen Niklanovič, Stane Kranjec
(finančni in pravni del), Miloš Druškovič, Eva
Grilc (tehnični del) tel. 01/58-63-900.
Okvirna vrednost javnega naročila: 120
milijonov tolarjev.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana
Št. 001/2003
Ob-86151
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12,
8270 Krško, tel. 07/48-020, faks
07/49-21-528.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje klimatskih grelnih in čistilnih naprav v NE
Krško v letu 2003.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dopustno je predložiti ponudbe samo
za celoten razpisan obseg.
5. Kraj izvedbe: NE Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 3. 2003, konce del predvidoma 31. 12.
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokalna nabava, Karmen Šebjan, tel. 07/48-02-463.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta naročnika - soba 235.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 3. 2003 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da mu bo le-ta izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 3% od celotne
ponujene vrednosti (brez DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po opravljeni storitvi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni zahtev.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora: dati
izjavo o strokovni izobrazbi izvajalcev del;
dostaviti potrdila za delavce o delovnih izkušnjah na zahtevanih delih; dostaviti referenčne liste; dostaviti izjavo, da so navedeni podatki v ponudbeni dokumentaciji
verodostojni; dostaviti izjavo, da sprejme
besedilo vzorca pogodbe; dostaviti izjavo
o upoštevanju tehničnih specifikacij in dostaviti kopijo zahtevanih dokumentov; podpisati izjavo o strinjanju s splošnimi pogoji
za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, rev16.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ni podatka.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 4. 2003, datum odločitve 15. 3.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) usposobljenost in razpoložljivost dokumentacije za delo do 30 točk,
b) ustreznost programa zagotovitve kvalitete do 10 točk,
c) reference do 30 točk,
d) cena do 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 002/2003
Ob-86152
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/48-020,
faks
07/49-21-528.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba sanacije
6 prelivnega polja jezu v NE Krško v
času remonta 2003.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dopustno je predložiti ponudbe samo
za celoten razpisan obseg.
5. Kraj izvedbe: NE Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 5. 5.
2003, konec del predvidoma 15. 6. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokalna nabava, Karmen Šebjan, tel. 07/48-02-463.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta naročnika - soba 235.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 3. 2003 ob 12. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da mu bo le-ta izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 3% od celotne
ponujene vrednosti (brez DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 120
dni po opravljeni storitvi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni zahtev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora: dati izjavo o strokovni izobrazbi izvajalcev del; dostaviti potrdila za delavce o delovnih izkušnjah na zahtevanih delih; dostaviti referenčne liste; dostaviti seznam razpoložljivih postopkov za zahtevana dela; dostaviti izjavo,
da so navedeni podatki v ponudbeni dokumentaciji verodostojni; dostaviti izjavo, da
sprejme besedilo vzorca pogodbe; dostaviti izjavo o upoštevanju tehničnih specifikacij
in dostaviti kopijo zahtevanih dokumentov;
podpisati izjavo o strinjanju s splošnimi pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, rev16.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ni podatka.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 4. 2003, datum odločitve 15. 3.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) usposobljenost in razpoložljivost dokumentacije za delo do 30 točk,
b) ustreznost programa zagotovitve kvalitete do 10 točk,
c) reference do 30 točk,
d) cena do 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 402
Ob-86195
1. Naročnik: Gimnazija Ledina.
2. Naslov naročnika: Resljeva 12, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 14. točka priloge
1A - čiščenje prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: na lokaciji naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se dobi po pošti ali dvigne osebno na naslovu Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, tel.: 01/24-16-215,
faks 01/24-16-213. Kontaktna oseba je
Rovšek Miro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno od 9. do
12. ure ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na TRR Zavoda za tehnično izobraževanje, št.:
01261-6030716108, sklic na številko
50015-402.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 2. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 2. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v RD.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v RD.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v RD.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost letne pogodbe je
16 mio SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Gimnazija Ledina
Št. 710-037-10/02-02
Ob-86266
1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 2, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji; sklic na št.
kategorije 14 I A priloge ZJN-1 – storitve
čiščenja stavb in storitve upravljanja z nepremičninami.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Trubarjeva 2, Grablovičeva 44 in Bohoričeva 15, vse Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev od
sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega
postopka javnega naročila (v nadaljevanju:
JN).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva pri referentki
v vložišču na sedežu naročnika, Trubarjeva
2, Ljubljana, tel. 01/24-41-432. Dodatne
predhodne informacije se lahko pridobi pri
Mihi Kmetu, organizatorju za tehnične zadeve, tel. 01/24-41-444.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 2. 2003,
vsak delavnik od 8. do 14. ure, na podlagi
predloženega dokazila o plačilu zneska za
razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno dokumentacijo znaša 10.000 SIT z vključenim
DDV in se vplača z nakazilom na podračun
naročnika pri UJP št. 01100-6030926242.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 2. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, vložišče, Trubarjeva 2,
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 2. 2003 ob 12. uri v mali sejni
dvorani v kleti sedeža naročnika, Trubarjeva 2, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna zavarovanja za resnost ponudbe niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečna plačila na podlagi računa, izdanega
do 5. v mesecu za opravljene storitve JN v
preteklem mesecu. Rok za plačilo računa
je 30 dni od izdaje le-tega.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 4. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe pa bo predvidoma sprejeta do 4. 3.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ocenjena
z največjim številom točk po merilih:
– cena največ 70 točk;
– tehnične, tehnološke prednosti največ
20 točk, od tega:
– čistila največ 10 točk,
– čistilni pripomočki največ 10 točk,
– certificirana kakovost storitev največ 5
točk,
– reference največ 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Ob-86269
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Občina Metlika,
Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: trajnostna oskrba Bele
Krajine s pitno vodo – priprava projektne
in investicijske dokumentacije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Občina Metlika, Občina Črnomelj in Občina Semič.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek izvedbe marec 2003, dokončanje del
15. junij 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika, kontaktna oseba: Branko Matkovič, tel.
031/68-11-68.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
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jave, vsak delovni dan, po predhodni telefonski najavi, ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 12.000 SIT. Znesek
vplačajte na TRR št. 01273-0100016016,
s pripisom “Za razpisno dokumentacijo trajnostna oskrba Bele Krajine s pitno vodo –
priprava projektne in investicijske dokumentacije“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. marca
2003, do 12. ure po lokalnem času.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Občine Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. marec 2003, ob 13. uri, v sejni
sobi Občine Metlika, Mestni trg 24, SI –
8330 Metlika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan, kot del ponudbe, predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe sklenjene med člani skupnega nastopa (joint venture ali konzorcij), iz katere
je razvidno, kdo je nosilec posla in odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo
javnega naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. Ponudnik je vpisan v imenik projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije.
2. Ponudnik ima vsaj eno dokazilo o sodelovanju pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije za projekt, sofinanciran
iz sklada ISPA, v zadnjih petih letih (priprava projektne in investicijske dokumentacije
vključuje pripravo projektne, investicijske in
lokacijske dokumentacije, poročila o vplivih
na okolje, prijave za pridobitev sredstev
sklada ISPA ter razpisne dokumentacije v
skladu s PRAG-om). Ponudnik mora priložiti referenčna potrdila naročnikov.
3. Ponudnik ima vsaj eno dokazilo o
uspešni izvedbi projektne in investicijske
dokumentacije za projekt, sofinanciran iz
sklada ISPA, v zadnjih petih letih. Ponudnik mora priložiti referenčna potrdila naročnikov.
4. Odgovorni vodja projekta je stalno zaposlen v podjetju ponudnika, z univerzitetno izobrazbo tehnične smeri, vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski
zbornici Slovenije.
5. Ponudnik ima najmanj pet stalno zaposlenih strokovnjakov, z univerzitetno izobrazbo tehnične smeri, vpisanih v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.
5.1. Najmanj eden ima izkušnje s pripravo projektne in investicijske dokumentacije
za projekt, sofinanciran iz sklada ISPA.
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5.2. Najmanj eden ima licenco Ministrstva za okolje, prostor in energijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi a!i upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: določeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna najmanj do 5. maja 2003. Odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta v marcu 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji;
a) reference,
b) osebje,
c) konkurenčnost ponudbe (cena).
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: oseba: Branko Matkovič,
031/68-11-68.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Občina Metlika
Št. 34/03
Ob-86360
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zavarovanje-1A/6a.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop – požarno zavarovanje za objekte, opremo in zaloge na dogovorjeno vrednost,
2. sklop – zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti iz dejavnosti KC.
5. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: leto 2003-2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana, I. nadstropje – soba 40 – tajništvo, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na voljo do
11. 3. 2003 do 9. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 3. 2003 do
10. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: UAS-Komercialni sektor, Klinični center Ljubljana, Poljanski
nasip 58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje,
soba št. 13.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 3. 2003 ob 13. uri v predavalnici
I. - pritličje glavne stavbe KC Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, katera mora veljati do 11. 7. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku
Ob-86083
1. Naročnik: Toplarna Železniki d.o.o.
2. Naslov naročnika: Češnjica 54,
4228 Železniki, tel. 04/51-18-230, faks
04/51-46-373.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadaljevanje gradnje vročevoda za daljinsko
ogrevanje na področju Dašnjica II in
Dašnjica III.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja v sklopih ni
predvidena.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Dašnjica, Železniki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: leto 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o. Škofja Loka, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, tel. 04/506-09-00, faks
04/512-41-17, Nataša Jelovčan.

o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 7. 2003, april 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena – 100% – za oba sklopa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 91 z dne
25. 10. 2002, Ob-79548.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Klinični center Ljubljana

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT (z DDV), virmansko
plačilo
na
TRR
07000-0000030645 pri Gorenjski banki
d.d Kranj, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 17. 2. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Lokainvest d.o.o. Škofja Loka,
Kapucinski trg 7.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
drugi fazi naročila bančna garancija v višini
3% vrednosti ponudbe.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po situacijah.
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih
naročilih): /
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: marec-april 2003.
14. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi bo merilo najnižja cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Toplarna Železniki d.o.o.
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ZJN-14.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po postopku s
pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za gradnjo
po postopku s pogajanji
Št. 110-1/03
Ob-86382
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-75 in faks
01/300-99-74.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: postopek s pogajanji po predhodni objavi naročila za odprti postopek v skladu s 1. točko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
4. (a) Obseg in opis gradnje: izvedba
zapiranja intervencijskih prehodov preko srednjega ločilnega pasu na avtocestah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
5. Kraj izvedbe del: območje AC baz
Postojna.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba 1.26, kontaktna oseba je Marjeta
Pungerčar, tel. 01/306-82-02, faks
01/306-82-06. Strokovne informacije
posreduje Breda Rok, inž. grad.- DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, tel. 01/306-82-49, faks
01/306-82-51.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe ponudnikov, ki bodo predložene
najkasneje do 12. 2. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,

Št.

Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; I. nadstropje, vložišče, soba 1.01.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 2. 2003 ob 11. uri, pogajanja pa bodo po odpiranju v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, v I. nadstropju, sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je najnižja cena
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: Uradni list RS, št. 81 z dne
20. 9. 2002.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
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7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002, Ob-73306.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67099.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov Ljubljana

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 45
Ob-85948
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12, Ljubljana, tel. 01/47-04-500, faks 01/47-04-560.
3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: simultana termična analiza, Ljubljana, Lepi pot 11-13.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 50%, rok dobave 20%,
kvaliteta blaga 30%; ponudba enega dobavitelja ne ustreza povsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa tudi nima
referenc s področja materialov.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: NETZSCH-Geratgebau, GmbH, Wittelsbacherstr. 42, D-95100
Selb, Nemčija.
7. Pogodbena vrednost: 97.500 EUR
brez 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 97.500 EUR brez 20% DDV, 71.325
EUR brez 20% DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-74317.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 1. 2003.
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta

Št. 55/03
Ob-85946
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 25. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 14,000.000 l dieselskega goriva,
Hamburg.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AGIP Slovenija d.o.o.,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Št. 040801/2002
Ob-85950
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Celju.
2. Naslov naročnika: Prešernova 22,
3000 Celje, faks 03/42-72-173, tel.
03/42-75-104.
3. Datum izbire: 24. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški in računalniški potrošni
material, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
10,184.535,07 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,356.749,12 SIT brez DDV,
10,184.535,07 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Celju
Št. 51/12/02
Ob-85956
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor;
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. Agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Gramis, d.o.o., Noršinska 3, 9000
Murska Sobota: za skupino agrumi, tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje;
2. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zgornja Ložnica: za skupino zelenjava sveža in naravno kisana in za skupino sadje
domače.
7. Pogodbena vrednost:
11. za skupino zelenjava sveža in naravno kisana – 3,862.917,85 SIT,
13. za skupino sadje domače –
1,007.650,35 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinansto in ostalo sadje – 455.590 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina zelenjava sveža in naravno kisana: 5,093.820 SIT; 3,862.917,85 SIT;
2. skupina sadje domače: 2,148.133
SIT; 1,007.650,35 SIT;
3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 502.153,85 SIT; 455.590 SIT;
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba velja za čas od 1. 12. 2002
do 31. 12. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 58/02
Ob-85957
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
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2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: režijski material, Splošna bolnišnica
Maribor;
1. papirna konfekcija,
2. ostali režijski material,
3. vreče polietilen,
4. pregrinjala posteljna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Paloma, d.d, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh - za skupino papirna konfekcija;
2. Sava Trade, d.d., Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana - za skupino vreče polietilen, za skupino pregrinjala posteljna in za
skupino ostali režijski material.
7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino papirna kofekcija:
11,535.724,14 SIT,
2. za skupino ostali režijski material:
3,387.729,27 SIT,
3. za
skupino
vreče
polietilen:
1,544.341,56 SIT,
4. za skupino pregrinjala posteljna:
2,495.750,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina
papirna
konfekcija:
15,455.275 SIT; 11.535.724,11 SIT;
2. skupina ostali režijski material:
390.797,73 SIT; 3,387.729,27 SIT;
3. skupina
vreče
polietilen:
1,544.341,56 SIT; 1,544.341,56 SIT;
4. skupina
pregrinjala
posteljna:
2,495.750,40 SIT; 2,495.750,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 1.
2003 do 31. 5. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53109.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51/13/02
Ob-85958
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor;
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
6. jajca kokošja tipa B,
7. olja in maščobni proizvodi,

8. moke, zdrobi, testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
10. zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno
krompirjevi izdelki,
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
12. zelenjava in sadje zmrznjeno,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje,
15. splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Ljubljanske mlekrane, d.d., obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, za skupino mleko in mlečni izdelki;
2. S.P. Plod, Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica, za skupino jajca kokošja tipa B in za
skupino zelenjava sveža in naravno kisana;
3. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš, za skupino ribe in
mehkužci in za skupino zelenjava sveža in
sadje zmrznjeno;
4. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
za skupino moke, zdrobe, testenine, za skupino splošno prehrambeno blago in za skupino olja in maščobni proizvodi;
5. Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, za skupino kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki;
6. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica, za skupino zmrznjeni
cmoki, svaljki in žitno krompirjevi izdelki;
7. Gramis, d.o.o., Noršinska 3, 9000
Murska Sobota, za skupino agrumi, tropsko in lupinasto sadje;
8. KZ Ptuj, z.o.o., Miklošičeva 12, 2250
Ptuj, za skupino sadje domače.
7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino mleko in mlečni izdelki:
20,099.513,42 SIT,
2. za skupino meso in drobovina: /
3. za skupino meso perutnine, kuncev
in perutninski izdelki: /
4. za skupino mesni izdelki: /
5. za skupino ribe in mehkužci:
2,500.567,46 SIT,
6. za skupino jajca kokošja tipa B:
2,266.672 SIT,
7. za skupino olja in maščobni proizvodi:
6,836.598,53 SIT,
8. za skupino moke, zdrobi, testenine:
3,964.847,16 SIT,
9. za skupino kruh, pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: 9,746.190,82 SIT,
10. za skupino zmrznjeni cmoki, svaljki
in žitno krompirjevi izdelki: 933.642,50 SIT,
11. za skupino zelenjava sveža in naravno kisana: 2,647.893,99 SIT,
12. za skupino zelenjava in sadje zmrznjeno: 3,173.588,11 SIT,
13. za
skupino
sadje
domače:
858.679,80 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinasto in ostalo sadje: 689.642,50 SIT,
15. za skupino splošno prehrambeno
blago: 25,699.816,57 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina mleko in mlečni izdelki:
22,107.219,25 SIT; 20,099.513,42 SIT;
2. skupina
meso
in
drobovina:
36,656.969,87 SIT;
3. skupina meso perutnine, kuncev in
perutninski izdelki: 15,217.289,80 SIT;
15,217.289,80 SIT;
4. skupina
mesni
izdelki:
13,053.887,89 SIT; 13,053.887,89 SIT;
5. skupina
ribe
in
mehkužci:
2,500.567,46 SIT; 3,076.303,06 SIT;
6. skupina jajca kokošja tipa B:
2,759.673,10 SIT; 2,266.672 SIT;
7. skupina olja in maščobni proizvodi:
7,479.220,82 SIT; 6,836.598,53 SIT;
8. skupina moke, zdrobi, testenine:
3,964.847,16 SIT; 3,964.847,16 SIT;
9. skupina kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: 12,051.309,90
SIT; 9,746.190,82 SIT;
10. skupina zmrznjeni cmoki, svaljki in
žitno krompirejvi izdelki: 1,349.772,63 SIT;
933.642,50 SIT;
11. skupina zelenjava sveža in naravno
kisana: 3,421.345 SIT; 2,647.893,99 SIT;
12. skupina zelenjava in sadje zmrznjeno: 4,496.436,13 SIT; 3,173.588,11 SIT;
13. skupina sadje domače: 1,508.900
SIT; 858.679,80 SIT;
14. skupina agrumi, tropsko, lupinasto,
suho in ostalo sadje: 795.757,02 SIT;
689.170 SIT;
15. skupina splošno prehrambeno blago: 28,708.851,54 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbene vrednosti za skupine 1,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 in 14 so petmesečne
(za čas od 1. 1. 2003 do 31. 5. 2003),
pogodbene vrednosti za skupine 11, 13 in
14 so enomesečne (za čas od 1. 1. 2003
do 31. 1. 2003). Razpis za skupine 2, 3 in
4 se ponovi.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 57/02
Ob-85959
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 12. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
kurilno olje, Splošna bolnišnica Maribor;
1. kurilno olje ekstra lahko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
specifikacije ponudbe s cenami.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Horizont, d.o.o., Vodovodna 30c,
2000 Maribor, za skupino kurilno olje ekstra lahko.
7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino kurilno olje ekstra lahko:
16,102.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. za skupino kurilno olje ekstra lahko:
18,980.000 SIT, 16,102.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 09-01/03
Ob-85963
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: dializni material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Medinova, d.o.o., Masarykova ulica
17, 1000 Ljubljana;
2. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana;
3. Sind Ljubljana, d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Medinova:
4,258.040 SIT; Medis: 21,420.000 SIT;
Sind Ljubljana: 703.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 68 z dne 17. 8. 2001, Ob-53714.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 03-01/03
Ob-85965
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: enteralna prehrana; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.
6. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost ponudbe.
8. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Farmadent, Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 7,142.724 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,851.893,28 SIT; 7,142.757,13 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54345.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 06-01/03
Ob-85966
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 18. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: medicinski potrošni material
za rentgenologijo in angiografijo; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena – 70 točk;
2. reference proizvajalca – 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3,
3000 Celje;
2. Auremiana d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana;
3. Emporio Medical d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana;
4. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;
5. Interexport Ljubljana d.o.o., Dunajska
139, 1000 Ljubljana;
6. Johnson & Johnson S.E., Podružnica
Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana;
7. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
Mollier:
1,275.256 SIT; Auremiana: 543.886,70
SIT; Emporio Medical: 387.830,08 SIT; Sanolabor: 6,796.498,84 SIT; Interexport
Ljubljana: 4,458.000 SIT; Johnson & Johnson: 1,140.390 SIT; Thomy Frey East:
3,377.680 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposobnost in usposobljenost prijaviteljem za posamezno vrsto blaga.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002, Ob-76013.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 11-01/03
Ob-85967
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
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3. Datum izbire: 18. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: srčni stimulatorji; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana;
2. Cardio Medical d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
Salus:
18,328.537,03 SIT; Cardio Medical:
26,121.000,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 68 z dne 17. 8. 2001, Ob-53717.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 04-01/03
Ob-85969
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: sredstva za dezinfekcijo; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,091.265
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,995.096,41 SIT; 17,091.296,97
SIT;
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54346.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-85971
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1001
Ljubljana.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
18. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema za pedagoško
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dejavnost, 3 računalniki, 2 monitorja, 2
prenosnika, Fakulteta za računalništvo in
informatiko.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) računalniki: Unistar LC, d.o.o., Ljubljana,
b) monitorji: Unistar LC, d.o.o., Ljubljana,
c) prenosniki: Unistar LC, d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,889.334,63
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 1,212.777,36 SIT, 1,147.914,19 SIT,
b) 502.200 SIT, 453.130,44 SIT,
c) 1,472.239,20 SIT, 1,288.290 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Št. 1
Ob-85978
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod Tržič.
2. Naslov naročnika: Cesta Ste. Marie
aux Mines 28, 4290 Tržič, tel.
04/59-71-600, faks 04/59-71-609.
3. Datum izbire: 11. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za dve leti, kraj dobave Vzgojno varstveni zavod Tržič, Cesta Ste. Marie aux
Mines 28, 4290 Tržič.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnješi ponudniki glede na razpisne pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce in za dobavo kruha, pekovskih
in slaščičarskih izdelkov,
2. MIR, Mesna industrija Radgona, d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona za dobavo mesa in mesnih izdelkov,
3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana za dobavo mleka in
mlečnih izdelkov,
4. Živila Kranj, d.d., Cesta na okroglo 3,
4202 Naklo za dobavo sveže zelenjave, sadja in suhega sadja,
5. Kvibo, d.o.o., Predilniška c. 16, 4290
Tržič za dobavo konzervirane zelenjave in
sadja,
6. Kvibo, d.o.o., Predilniška c. 16, 4290
Tržič za dobavo zamrznjenih in konzerviranih rib,
7. Živila Kranj, d.d., Cesta na okroglo 3,
4202 Naklo za dobavo jajc,
8. Dana, d.d., Glavna cesta 34, 8233
Mirna za dobavo sadnih sokov,

9. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo moke, žita in
mlevskih izdelkov,
10. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica za dobavo testenin in zakuh,
11. Kvibo, d.o.o., Predilniška c. 16,
4290 Tržič za dobavo zamrznjenega programa,
12. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo kosmičev in muslijev,
13. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo začimb,
14. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo ostalega prehrambenega blaga.
7. Pogodbena
vrednost:
ca.
40,000.000 SIT za vsako leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje in najnižje ponudbe za
posamezeno skupino artiklov ni odstopala
navzgor ali navzdol za več kot 5%.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: postopek je
odprti.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Vzgojnovarstveni zavod Tržič
Št. 55/02
Ob-86004
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-97-60, telefaks 01/588-97-59.
3. Datum izbire: 11. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivne dobave motornih vozil
glede na potrebe naročnika; kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena - 65%,
– reference - 10%,
– lastni oziroma pooblaščeni servisi 10%,
– dobavni rok - 5%,
– rok plačila - 5%,
– garancijska doba za prerjavenje - 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtohiša Real, d.o.o.,
Vodovodna 93, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: navedena pod
4. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 178.650,80 EUR, 178.650,80 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
13. 9. 2002, Ob-77235.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 143/03
Ob-86080
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta
11a, 1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: za sklop B: 8. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop A:
1) plinsko olje D2 – 70.000 l,
2) bencin zeleni 95 – 11.000 l,
– sklop B:
1) kurilno olje EL – 180.000 l,
2) olje - hidravlično HD 46 – 500 l,
3) olje za diesel motor 5AL 15 W-40
– 500 l,
4) olje za menjalnik SAE BO W-90 –
50 l,
5) Castrol Turbomax – 100 l,
6) čistilo stekel (Vitrex) – 100 l,
7) antifriz (koncentrat) – 100 l,
8) destilirana voda lesk – 100 l,
9) Metalgin – 60 l,
10) Pannasol olje – 50 l,
11) Aral Motorturboral 15 W-40 – 50 l,
12) Hipenol 90 – 30 l,
13) zavorno olje DOT 4 – 15 l,
14) Dvotaktol olje – 10 l,
15) Castrol GTX 15W - 40 – 50 kosov,
16) mast Lubra KLC – 10 kg.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– najnižja cena - 55 točk,
– plačilni pogoji - 45 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop A smo postopek javnega naročila razveljavili,
– za sklop B: Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za sklop B:
13,697.010 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop A: 3,
– za sklop B: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop B: 13,697.010 SIT brez DDV,
12,868.607,10 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-86082
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.
3. Datum izbire: 10. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil po organizacijskih enotah:

– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 3: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 4: zamrznjeni izdelki,
– sklop 5: splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 90%,
– ponudba za vse lokacije 5%,
– ponudba za vseh 5 sklopov 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran ni bil noben ponudnik.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 7,
– sklop 2: 6,
– sklop 3: 5,
– sklop 4: 3,
– sklop 5: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2003.
Center šolskih in obšolskih
dejavnosti
Št. 33/02
Ob-86101
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 11. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu ter
kompaktnih TP 20/0,4 kV po specifikaciji
v razpisni dokumentaciji. Dostava razpisanega blaga je v posamezna skladišča – nadzorništva kupca (sklop 1), oziroma posamezne
lokacije –gradbišča TP kupca (sklop 2).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: oprema za TP na betonskem
drogu 20/0,4 kV: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV: C
& G, d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana
in Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija
3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: oprema za TP na betonskem
drogu 20/0,4 kV: 48,854.460 SIT (vključen DDV), proizvajalec: Elektroservisi, d.d.,
Ljubljana,
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV:
vsak do 1/2 od 74,072.244 SIT (vključen
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DDV), proizvajalec: IMP TEN, d.d., Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: oprema za TP na betonskem
drogu 20/0,4 kV: 2 pravilni ponudbi,
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV: 2
pravilni ponudbi in 2 nepravilni ponudbi 3
ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: oprema za TP na betonskem
drogu 20/0,4 kV: 41,322.950 SIT (brez
DDV), 40,712.050 SIT (brez DDV),
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV:
61,726.870 SIT (brez DDV), 61,726.870
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 20. 1. 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-86103
1. Naročnik: Dom starejših občanov Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra
19c, 8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 16. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po skupinah:
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– ribe,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in peciva,
– sveže in suho sadje,
– sveža zelenjava,
– konzervirano sadje,
– konzervirana zelenjava,
– zamrznjena zelenjava,
– testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– jajca,
– paštete,
– splošno prehrambeno blago 1,
– splošno prehrambeno blago 2,
– pijače.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sveže meso: KZ Metlika z.o.o, Cesta
15. brigade 2, Metlika,
– mesni izdelki: KZ Krka z.o.o, Šentjernejska cesta 6,Novo mesto,
– perutnina in perutninski izdelki: Pivka
perutninarstvo d.d., Neverke 30, Pivka,
– ribe: Predelava sadja in vrtnin: KRNC
d.o.o., Mestne njive 14, Novo mesto,
– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Sevno 11, Novo mesto,
– kruh in peciva: Dolenjske pekarne
d.d., Ločna 2, Novo mesto,
– sveže in suho sadje: KRNC d.o.o.,
Mestne njive 14, Novo mesto,
– sveža zelenjava: KRNC d.o.o., Mestne
njive 14, Novo mesto,
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– konzervirano sadje: KZ Krka z.o.o,
Šentjernejska cesta 6, Novo mesto,
– konzervirana zelenjava: KRNC d.o.o.,
Mestne njive 14, Novo mesto,
– zamrznjena zelenjava: KRNC d.o.o.,
Mestne njive 14, Novo mesto,
– testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
– zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
– jajca: Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, Ljubljana,
– paštete: Osem d.o.o., Sp. Slivnica
107, Grosuplje,
– splošno prehrambeno blago 1: Mercator – Dolenjska d.d., Livada 8, Novo
mesto,
– splošno prehrambeno blago 2: Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana,
– pijače: Mercator – Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: vrednosti z
DDV:
– sveže meso: 5,803.791 SIT,
– mesni izdelki: 1,615.828 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:
1,857.574 SIT,
– ribe: 317.352 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,932.979
SIT,
– kruh in peciva: 1,501.276 SIT,
– sveže in suho sadje: 832.484 SIT,
– sveža zelenjava: 954.808 SIT,
– konzervirano sadje: 463.250 SIT,
– konzervirana zelenjava: 455.081 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 170.343 SIT,
– testenine: 118.417 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 615.222 SIT,
– jajca: 96.000 SIT,
– paštete: 826.420 SIT,
– splošno prehrambeno blago 1:
1,452.654 SIT,
– splošno prehrambeno blago 2:
1,276.738 SIT,
– pijače: 896.286 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti z DDV:
– sveže
meso:
6,084.883
SIT,
5,803.791 SIT,
– mesni izdelki: 1,705.357 SIT,
1,615.828 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:
2,192.533 SIT, 1,857.574 SIT,
– ribe: 332.466 SIT, 317.352 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,932.979
SIT, 2,932.979 SIT,
– kruh in peciva: 1,501.276 SIT,
1,501.276 SIT,
– sveže in suho sadje: 894.666 SIT,
832.484 SIT,
– sveža zelenjava: 1,091.871 SIT,
954.808 SIT,
– konzervirano sadje: 553.051 SIT,
463.250 SIT,
– konzervirana zelenjava: 708.231 SIT,
455.081 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 173.116 SIT,
170.343 SIT,
– testenine: 144.800 SIT, 118.417 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 742.690
SIT, 615.222 SIT,
– jajca: 123.000 SIT, 96.000 SIT,
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– paštete: 847.380 SIT, 826.420 SIT,
– splošno prehrambeno blago 1:
1,452.654 SIT, 1,452.654 SIT,
– splošno prehrambeno blago 2:
1,439.974 SIT, 1,276.738 SIT,
– pijače: 1,038.894 SIT, 896.286 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51684.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2003.
Dom starejših občanov Črnomelj
Ob-86119
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve
Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,
3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94-07.
3. Datum izbire: 16. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago.
Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska 43,
Celje;
za skupini mleko in mlečni izdelki ter
kruh in pekovsko pecivo pa tudi na enoti:
– Vrtec Center, Kocenova 10, Celje,
– Vrtec Hudinja, Ul. frankolovskih žrtev
38, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor,
– skupina 2: Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– skupina 3: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– skupina 4: Brumec Ručigaj, d.o.o.,
Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
– skupina 5: Meja Šentjur, d.d., Cesta
Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur,
– skupina 6: PS Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– skupina 9: Brumec Ručigaj, d.o.o.,
Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
– skupina 10: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
– skupina 11: Era, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,
– skupina 12: PS Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– skupina 13: Žito, d.d., Ljubljana, Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,

– skupina 14: Žito, d.d., Ljubljana, Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– skupina 15: Era, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 2,699.996,89 SIT,
– skupina 2: 5,119.199,30 SIT,
– skupina 3: 3,224.118,20 SIT,
– skupina 4: 438.123 SIT,
– skupina 5: 607.000 SIT,
– skupina 6: 957.387 SIT,
– skupina 9: 467.982 SIT,
– skupina 10: 710.928 SIT,
– skupina 11: 1,307.732,20 SIT,
– skupina 12: 1,083.682 SIT,
– skupina 13: 1,201.087 SIT,
– skupina 14: 2,165.192 SIT,
– skupina 15: 2,799.917,35 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 4,
– skupina 3: 4,
– skupina 4: 4,
– skupina 5: 2,
– skupina 6: 2,
– skupina 9: 4,
– skupina 10: 3,
– skupina 11: 2,
– skupina 12: 3,
– skupina 13: 4,
– skupina 14: 3,
– skupina 15: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
1:
3,613.829,10
SIT,
2,699.996,89 SIT,
– skupina 2: 5,584.100 SIT, 5,119.199,30
SIT,
– skupina
3:
3,866.280
SIT,
3,224.118,20 SIT,
– skupina 4: 685.000 SIT, 438.123 SIT,
– skupina 5: 626.150 SIT, 607.000 SIT,
– skupina 6: 1,046.456,80 SIT,
957.387 SIT,
– skupina 9: 654.504,30 SIT, 467.982
SIT,
– skupina 10: 981.402,50 SIT,
710.928,10 SIT,
– skupina
11:
1,645.108
SIT,
1,307.732,20 SIT,
– skupina
12:
1,334.631
SIT,
1,083.682 SIT,
– skupina 13: 1,252.131 SIT, 1,201.087
SIT,
– skupina 14: 2,407.192,50 SIT,
2,165.192 SIT,
– skupina
15:
2,959.409
SIT,
2,779.917,35 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2003.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Št. 13/03
Ob-86148
1. Naročnik: Vrtci Brezovica.
2. Naslov naročnika: Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica.
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3. Datum izbire: 10. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: blago po skupinah v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN, kraj dobave: Vnanje Gorice in Jezero.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina: meso in mesni izdelki, dodeljeno: Mercator d.d. Dunajska 107, Ljubljana,
– skupina: perutnina in perutninski izdelki, dodeljeno: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
c.10, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina – meso in mesni izdelki:
2,463.046,90 SIT,
– skupina – perutnina in perutninski izdelki: 808.973,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina – meso in mesni izdelki:
2,463.046,90 SIT,
– skupina – perutnina in perutninski izdelki: 1,074.525,00 SIT; 808.973,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45610.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Vrtci Brezovica
Ob-86157
1. Naročnik: Osnovna šola Franca Rozmana Staneta.
2. Naslov naročnika: Prušnikova 85,
1210 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85,
1210 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, reference, druge ugodnosti, rok plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica,
– Pekarna Blatnik d.o.o., Prestruge 69,
Videm Dobrepolje,
– Don Don d.o.o., Trdinova pot 2a,
4000 Kranj,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– Agroind Vipava 1894 d.d., Vinarska c.
5, Vipava,
– Oblak Janez Oblak, Delavska 18,
4226 Žiri,
– Mesnine dežele kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje,
– PS Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
– Kvibo d.o.o., Predilniška c. 16, 4290
Tržič,
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, Ljubljana,

– Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1,
1236 Trzin,
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš,
– Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene so bile ponujene za posamezni
artikel in ne za celotno realizacijo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Osnovna šola Franca Rozmana
Staneta
Št. 14/02
Ob-86164
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 6. 12. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava goriv in maziv.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za gorivo za osebna
vozila: cena 50 točk, število bencinskih
servisov 10 točk, plačilni pogoji 10 točk;
merila za tovorna vozila in delovne stroje:
cena 50 točk, lokacija prezvema 10 točk,
plačilni pogoji 10 točk; merila za maziva in
tekočine za motorje in motorna vozila: cena 50 točk, dobavni rok 10 točk, plačilni
pogoji 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo goriva za
osebna vozila se javno naročilo ne odda,
ker je prispela samo ena pravilna ponudba; za dobavo goriv za tovorna vozila in
delovne stroje: Petrol d.d., Dunajska 50,
Ljubljana; za dobavo maziv in tekočin za
motorje in motorna vozila: OMV Istrabenz
d.o.o., Ferrarska 7, Koper.
7. Pogodbena vrednost: Dobava goriv
za tovorna vozila in delovne stroje: 149,20
SIT / lit., dobava maziv in tekočin za motorje in motorna vozila: 4,367.657,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: dobava goriv za tovorna vozila in delovne stroje: najvišja cena 151 SIT/lit., najnižja
cena 149,20 SIT/ lit.; dobava maziv in tekočin za motorje in motorna olja: najvišja
cena: 5,446.500 SIT, najnižja cena:
4,367.657,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 94 z dne 8. 11. 2002,
Ob-80582.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Snaga, d.o.o.
Št. 29/152/2003
Ob-86173
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 11. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
a) izdelava, dobava in montaža omar
z opremo za zaščito, vodenje in meritve
za zaščito 110 kV zbiralnic v RTP
400/220/110 kV Divača;
b) izdelava, dobava in montaža omar
z opremo za zaščito, vodenje in meritve za prenos komand DZ naprav v RTP
Kleče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra, d.d., Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
a) 26,196.480 SIT,
b) 4,935.794,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 27,186.360 SIT, 26,196.480 SIT,
b) 5,331.120 SIT, 4,935.794,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Upravljanje prenosnega omrežja
Št. 47/141/2003
Ob-86174
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava krmilno-signalnih, merilnih in
napajalnih kablov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo po odprtem
postopku ni bilo oddano, saj je naročnik
prejel le eno ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 252-3/02-12
Ob-86184
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.
3. Datum izbire: 16. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mobilni RTG aparat za male kosti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik izbora ni opravil na
podlagi določila drugega odstavka 76. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Splošna bolnišnica
“dr Franca Derganca“
Nova Gorica
Št. 17123-03-308/24-02
Ob-86189
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 13. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega naročila je dobava
svežega mesa in mesnih izdelkov, in sicer obsega naslednje sklope:
sklop 1 - sveže meso – Tacen, DMP,
sklop 2 - mesni izdelki - Tacen, DMP,
sklop 3 - sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – Tacen, DMP,
sklop 4 - sveže meso in mesni izdelki –
Debeli rtič,
sklop 5 - sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – Debeli rtič,
sklop 6 - sveže meso in mesni izdelki –
Bohinj,
sklop 7 - sveže meso in mesni izdelki –
Gotenica,
sklop 8 - sveže meso in mesni izdelki –
ICOT – Prosenjakovci,
sklop 9 - sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – ICOT- Prosenjakovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo 6
pravilno opremljenih in pravočasnih ponudb. Na odpiranju ponudb je naročnik ugotovil, da v ponudbi enega od ponudnikov
niso bili prisotni vsi zahtevani dokumenti.
Po odpiranju ponudb je naročnik ponudbe
še podrobno pregledal, pri čemer je že za
2 ponudbi ugotovil, da ne izpolnjujeta vseh
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zahtev iz razpisne dokumentacije. Glede na
navedeno je naročnik vse 3 nepravilne ponudbe izločil iz nadaljnjega postopka. Pravilne ponudbe je naročnik ocenil po merilih
iz razpisne dokumentacije, in sicer cena,
finančno stanje ponudnika, certifikat ISO,
izvajanje HACCP sistema. Naročnik je za
posamezen sklop oddal naročilo kandidatom iz 6. točke te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklopa 1 in 7: Mesnine dežele
Kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje,
– za sklop 6: Gruda Jumes d.d., Cesta
Leona Dobrotinška 15, 3230 Šenčur pri
Celju,
– za sklope 2, 3, 4, 5, 8, 9 javni razpis
ni uspel.
7. Pogodbena vrednost:
Okvirna pogodbena vrednost za sklop 1
je: 35,851.752,05 SIT brez DDV.
Okvirna pogodbena vrednost za sklop 6
je: 1,217.805 SIT brez DDV.
Okvirna pogodbena vrednost za sklop 7
je: 11,013.076,20 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: 41,730.040 SIT brez DDV,
35,851.752,05 SIT brez DDV,
Sklop 2: 1,368.475,86 SIT brez DDV,
1,217.805 SIT brez DDV,
Sklop 3: 12,719.940 SIT brez DDV,
11,031.076,20 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 12. 4. 2002, št.
32-33/02, pod objavo št. 67326.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 3/02
Ob-86271
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 24. 12. 2002 za I., II.
in III. sklop; 20. 1. 2003 za IV. sklop.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinska oprema, zajeta v štiri
sklope:
I. sklop: razna medicinska oprema;
II. sklop: avdiometer;
III. sklop: medicinski analizator;
IV. sklop: EKG aparat.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: A) cena – 95%, B)
plačilni pogoji – 5%; utemeljitev izbire: II. in
III. sklop – postopek se zaključi kot neuspešen – prispela je le ena pravilna ponudba po posameznem sklopu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za I. in IV. sklop: Sanolabor, d. d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
8,666.666,69 SIT; IV. sklop: 2,284.320
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop:
10,610.099,32
SIT;
8,666.666,69 SIT;
IV. sklop: 2,374.730,40 SIT; 2,284.320
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 02-01/03
Ob-86275
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: obvezilni in sanitetni material;
dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;
2. Valencia Stoma-Medical, d.o.o., Župančičeva 10, 1000 Ljubljana;
3. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana;
4. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana;
5. Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica;
6. Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin;
7. Helpy, d.o.o., Dobrave 7A, 1236
Trzin;
8. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;
9. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana;
10. Profarmakon International, d.o.o.,
Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor;
11. Tosama, Tovarna sanitetnega materiala, d.d., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230
Domžale;
12. Merit, d.o.o., Šmartinska 130, 1000
Ljubljana;
13. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– Sanolabor: 11,763.838,83 SIT;
– Valencia Stoma-Medical: 106.330 SIT;
– Johnson & Johnson: 232.871,76 SIT;
– Iris Mednarodna trgovina: 6,843.175,91
SIT;
– Gopharm: 2,551.908,51 SIT;
– Simps´s: 1,306.275,69 SIT;
– Helpy: 813.988,57 SIT;
– Interpart: 6,039.604,22 SIT;
– Kemofarmacija: 16,474.850,52 SIT;
– Profarmakon
International:
11,566.451,59 SIT;
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– Tosama: 38,193.099,75 SIT;
– Merit: 3,238.977,17 SIT;
– Emporio Medical: 9,506.156,69 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54344.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 563/2002-6
Ob-86338
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, faks 02/755-05-01, elektronski naslov: info@zavod-dornava.si.
3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kurilno olje – ekstra lahko, 450.000
litrov, Dornava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 35,820.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,225.000 SIT; 35,820.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 110-1/03
Ob-86383
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava električne energije za potrebe obstoječega avtocestnega sistema v
letu 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za posemezni sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica – za odjemna mesta:
Predor Karavanke, Baza Hrušica, CP Kompolje, CP Dob, CP Torovo, CP Log, Galerija Celovška cesta, Predor Strmec, Predor
Golovec, PVAC Mladinska ulica, CP Nanos,

CP Dane, Predor Tabor, Predor Vipavski
Križ, Baza Postojna, CP Tepanje + Baza
Tepanje, CP Vransko, Predor Ločica in Jasovnik, Baza Vransko;
2. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj – za odjemna mesta:
CP Kozina + baza Kozina, CP Pesnica +
stara CP Celje.
7. Pogodbena vrednost:
1. Predor Karavanke 9,26 SIT – 1 kWh
VT, 9,26 SIT – 1 kWh – MT,
2. Baza Hrušica 9,26 SIT – 1 kWh VT,
9,26 – 1 kWh – MT,
3. CP Kompolje 9,26 SIT – 1 kWh VT,
9,26 – 1 kWh – MT,
4. CP Dob 9,26 SIT – 1 kWh VT, 9,26
– 1 kWh – MT,
5. CP Torovo 9,26 SIT – 1 kWh VT, 9,26
– 1 kWh – MT,
6. CP Log 9,26 SIT – 1 kWh VT, 9,26 –
1 kWh – MT,
7. Galerija Celovška cesta 9,26 SIT – 1
kWh VT, 9,26 – 1 kWh – MT,
8. Predor Strmec 9,26 SIT – 1 kWh VT,
9,26 – 1 kWh – MT,
9. Predor Golovec 9,26 SIT – 1 kWh
VT, 9,26 – 1 kWh – MT,
10. PVAC, Mladinska ulica 9,26 SIT – 1
kWh VT, 9,26 – 1 kWh – MT,
11. CP Nanos 9,26 SIT – 1 kWh VT,
9,26 – 1 kWh – MT,
12. CP Kozina + baza Kozina 12,77 SIT
– 1 kWh VT, 7,50 – 1 kWh – MT,
13. CP Dane 9,26 SIT – 1 kWh VT, 9,26
– 1 kWh – MT,
14. Predor Tabor 9,26 SIT – 1 kWh VT,
9,26 – 1 kWh – MT,
15. Predor Vipavski križ 9,26 SIT – 1
kWh VT, 9,26 – 1 kWh – MT,
16. Baza Postojna 9,26 SIT – 1 kWh
VT, 9,26 – 1 kWh – MT,
17. CP Tepanje + Baza Tepanje 9,26 SIT
– 1 kWh VT, 9,26 – 1 kWh – MT,
18. CP Pesnica 11,99 SIT – 1 kWh VT,
7,04 – 1 kWh – MT,
19. CP Vransko 9,26 SIT – 1 kWh VT,
9,26 – 1 kWh – MT,
20. Stara CP Celje 12,64 SIT – 1 kWh
VT, 7,43 – 1 kWh – MT,
21. Predor Ločica in Jasovnik 9,26 SIT
– 1 kWh VT, 9,26 – 1 kWh – MT,
22. Baza Vransko 9,26 SIT – 1 kWh VT,
9,26 – 1 kWh – MT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85 z dne 4. 10. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva je bila poslana 17. 1. 2003.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 120-71-450-1/03
Ob-86582
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 29,
1000 Ljubljana.
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3. Datum Izbire: 5. december 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža notranje opreme za novozgrajeni Zavod
za zdravstveno varstvo. Kraj dobave:
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski roki.
Izbran je bil ponudnik, ki je po opravljenem točkovanju zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Treles Trebnje d.o.o.
Temeniška pot 4, Trebnje.
7. Pogodbena vrednost: 28,836.312,84
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbran ponudnik oddal podizvajalcu: /
9. Število prejetih ponudb: osem ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,561.801,20 SIT; 28,836.312,84 SIT
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze postopka: Ur. l. RS, št. 88, z dne
18. 10. 2002, Ob-79192.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 22. januar 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 101/02
Ob-85952
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: most čez Borovnišnico v
Borovnici na R3-642/1146.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
c. 134a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 110,335.014
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 116,405.453 SIT, 110,335.014 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 126/02
Ob-85953
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija propusta čez
potok v Impoljci na G-5/0335.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV d.d., Lava 11, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 29,628.219
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,435.772 SIT, 29,628.219 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 127/02
Ob-85954
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija križišča
Senožeti na cesti G2-108/1181 Šentjakob-Ribče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 88,251.325 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,163.270 SIT, 88,251.325 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 137/02
Ob-85955
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
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3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava križišča Trnje
na cesti R1-219/1242 Bizeljsko-Čatež.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 116,396.086
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 128,201.478 SIT, 116,117.447 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 4/3/2002
Ob-86177
1. Naročnik: Dom upokojencev Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: 5000 Nova Gorica, Gregorčičeva 16; tel. 05/339-41-00,
faks 05/339-41-60.
3. Datum izbire: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela - sanacija fasade.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Final d.d., 5000 Nova
Gorica, Cesta 25. junija 1/f.
7. Pogodbena vrednost: 14,434.840
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,508.190,55 SIT, 14,434.840 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 4. 10.
2002, Ob-78358.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Dom upokojencev Nova Gorica
Št. 018837
Ob-86179
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna dela pri
obnovi vodovoda in kanalizacije po ulici Ob železnici; odsek Saturnus–Pokopališka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Gasilska c. 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 13,035.029,26
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: osnovna pogodba za “Obnova kanalizacije po ulici Ob železnici“ (št. 17/N,
1057/2001 z dne 10. 4. 2002) v višini
67,599.753,93 SIT (brez DDV) je bila sklenjena s podjetjem Komunalne gradnje
d.o.o., Gasilska c. 5, 1290 Grosuplje, kot
najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu.
Dodatna dela so nastala zaradi ureditve
dovoznih poti, izdelave AB temelja za ograjo in zaradi obnove kanala DN 300 z opaži.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.
Št. 018837
Ob-86180
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 18. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna dela pri izgradnji kanalizacije v II. varstvenem pasu vodarne Brest (od A II do A VII).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Gasilska c. 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 12,388.681,80
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: osnovna pogodba za “Izgradnja kanalizacije v II. varstvenem pasu vodarne Brest
(od A II do A VII)“ (št. 738/2000 – TIS z dne
21. 8. 2000) v višini 103,082.393,04 SIT
(brez DDV) je bila sklenjena s podjetjem Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska c. 5, 1290
Grosuplje, kot najugodnejšim ponudnikom
na javnem razpisu.
Do dodatnih del je prišlo zaradi sprememb veljavnih tehničnih predpisov in standardov ter doseganja kvalitetnejših prenosov podatkov ter kontrol delovanj črpališč,
na podlagi česar je bilo potrebno dopolniti
elektroprojekte in posledično popise del za
izvedbo vseh elektro del, vključno s potrebnimi gradbenimi deli in nabavo kontejnerja.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.
Št. 018837
Ob-86181
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna dela pri obnovi
kanalizacije po metodi brez razkopavanja po Pokopališki ulici od Partizanske
do Tovarniške ulice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cevovodi d.o.o., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana
7. Pogodbena vrednost: 12,712.350
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: osnovna pogodba za “Obnova kanalizacije po metodi brez razkopavanja po
Pokopališki ulici od Partizanske do Tovarniške ulice“ (št. 348/N/1426/02-TIS z
dne 16. 12. 2002) v višini 53,293.955 SIT
(brez DDV) je bila sklenjena s podjetjem
Cevovodi d.o.o., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, kot najugodnejšim ponudnikom na
javnem razpisu.
Med opravljanjem strojnega visokotlačnega čiščenja kanalske cevi profila 120/75
cm je zaradi izredno slabega stanja kanala
prišlo do porušitve kanala v dolžini 19 m.
Zaradi tega je potrebno pred sanacijo z
vložkom Forever Pipe izvesti izkop, ter porušeni del kanala obnoviti po klasičnem
postopku.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003.
Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.
Št. 018837
Ob-86182
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna dela pri obnovi
kanalizacije in vodovoda v ulici Ob Pošti
v Občini Škofljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Gasilska c. 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: za obnovo vodovoda 6,587.951,13 SIT (brez DDV) in za
obnovo kanalizacije 5,106.494,64 SIT (brez
DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: osnovni pogodbi za obnovo vodovoda v ulici Ob pošti v Občini Škofljica št.
223/N, 1328-TIS/02 z dne 12. 8. 2002 v
višini 9,635.815,19 SIT (vključno z 20%
DDV) in za obnovo kanalizacije v ulici Ob
pošti v Občini Škofljica št. 222/N,
1327-TIS/02 z dne 12. 8. 2002 v višini
9,133.725,06 SIT (vključno z 20% DDV)
sta bili sklenjeni s podjetjem Komunalne
gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, Grosuplje, kot najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu.
Dodatna dela so nastala, ker je bilo že v
času gradnje kanalizacije potrebno obnoviti
del omenjenega cevovoda z NL DN 150
mm in kanala zaradi nemotenega delovanja
sistema v večjem obsegu od predvidenega.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2003
Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.

– sklop B: Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d., Stegne 7, 1210 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 125,174.347,20 SIT (z DDV),
– sklop B: 161,207.099,47 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop A: 6 ponudb, od tega 5 pravilnih
in 1 nepravilna ponudba,
– sklop B: 7 ponudb, od tega 3 pravilne
in 4 nepravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 409,795.460 SIT (brez DDV),
99,172.517,14 SIT (brez DDV);
– sklop B: 295,963.905 SIT (brez
DDV), 134,339.249.56 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 24-25 z dne 22. 3.
2002, Ob-66102, pod naslovom: telekomunikacijska oprema za TK vozlišča (projektiranje, dobava, montaža in spuščanje v
obratovanje).
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 20. januarja 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 111/03
Ob-86332
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. september 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja digitalnega TK
omrežja Elektra Ljubljana, d.d. (projektiranje, dobava in montaža opreme ter
spuščanje v obratovanje); sklop A: dobava in montaža opreme SDH, izdelava
projektne dokumentacije in sklop B: dobava in montaža opreme FMX, izdelava
projektne dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sklopa A in B:
– skupna ponudbena vrednost (55%
delež),
– tehnične in funkcionalne lastnosti
opreme (18% delež),
– tehnična usposobljenost kadrov (5%
delež),
– reference dobavitelja opreme (5%
delež),
– reference izvajalca montaže opreme
(5% delež),
– rok plačila (5% delež),
– garancijska doba (5% delež),
– zagotavljanje kakovosti (2% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A: Iskra Transmission, proizvodnja in trženje naprav, sistemov in zvez, d.d.,
Stegne 11, 1000 Ljubljana,

Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev

ZJN-15.S
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 400-01-20/2002
Ob-85943
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe: 16. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: ureditev reke Drave med državno mejo in jezom na
Ptujskem jezeru – Idejna zasnova.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je v postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk, in sicer 100, drugi ponudnik pa 93,8
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vodnogospodarski biro Maribor, d.d., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 27,060.000
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 5,725.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,879.507 SIT, 22,550.000 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje
Št. 404-08-291/2002-11
Ob-85944
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
prevoznih sredstev MORS storitev po prilogi IA Zakona o javnih naročilih, in sicer
pod št. 6. finančne storitve, a) zavarovalniške storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo: najnižja cena (ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji).
Razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi prvega odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1) se v postopku oddaje javnega naročila za zavarovanje prevoznih sredstev
MORS ponudnik ni izbral. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 10. 2002
objavil javni razpis za predmetno javno naročilo. Do roka, določenega tako v objavi
javnega razpisa kot tudi v razpisni dokumentaciji, je bila naročniku predložena le
ena pravočasna ponudba. Naročnik je dne
21. 11. 2002 ob 8.30 opravil javno odpiranje ponudb, o katerem je sestavil zapisnik o
odpiranju ponudb. Po končanem postopku
odpiranja ponudb je naročnik dne 21. 11.
2002 poslal zapisnik ponudniku, ki je predložil ponudbo.
Glede na to, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pridobil le eno pravilno ponudbo, naročnik ni
oddal naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 54/03
Ob-85945
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 13. 11. 2002.
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4. Vrsta in obseg storitev: delegiranje
5.000 m3 JET A1, 8.000 m3 neosvinčenega motornega bencina euro super 95,
5.000 m3 kurilnega olja - ekstra lahko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AGIP Deutschland AG,
Sonnenstrasse 23, 80331 München.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: naročilo s
pogajanji brez predhodne objave.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 1104-1/02
Ob-85949
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000
Ljubljana, tel. 01/51-32-408, faks
01/51-32-550.
3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. sklop: izvajanje storitev fizičnega
in tehničnega varovanja, vzdrževanja,
protipožarnega sistema,
2. sklop: vzdrževanje gasilskih aparatov in hidrantnega omrežja,
3. sklop: čiščenje poslovnih in delovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. sklop: ponujena cena do 35 točk,
izvajanje del za vse sklope samostojno do 5
točk, kadrovska zasedba in tehnična oprema ponudnika do 15 točk, reference do 8
točk, finančna sposobnost ponudnika do
16 točk, sistem radijskih frekvenc do 6 točk,
leta poslovanja do 6 točk, Certifikat ISO do
5 točk. Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel
največje število točk.
2. sklop: ponujena cena do 35 točk,
izvajanje del za vse sklope samostojno do 5
točk, kadrovska zasedba in tehnična oprema ponudnika do 15 točk, reerence do 8
točk, finančna sposobnost ponudnika do
16 točk, leta poslovanja do 6 točk.
3. sklop: ponujena cena do 35 točk,
izvajanje del za vse sklope samostojno do 5
točk, kadrovska zasedba in tehnična oprema ponudnika do 5 točk, reference do 8
točk, finančna sposobnost ponudnika do
16 točk, leta poslovanja do 6 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: 1., 2. in 3. sklop: Sintal
d.d. podjetje za varovanje, intervencije in
storitve, Zaloška 143, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 716.319,12 SIT (DDV vklj. v
ceno),
2. sklop: 7.502,51 SIT (DDV vklj. v
ceno),

3. sklop: 755.581,20 SIT (DDV vklj. v
ceno).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 2,
2. sklop: 3,
3. sklop: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 716.319,12 SIT, 707.340,60
SIT,
2. sklop: 30.000 SIT, 7.100 SIT,
3. sklop: 1,714.544,40 SIT, 417.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2003.
FS Viba film Ljubljana
Ob-85960
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozne
storitve, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Globus, d.o.o., Partizanska 3-5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 14,780.850
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,960.350 SIT; 14.780.850 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 25/02
Ob-85961
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 2 - zidarstvo - zidarska
dela - reanimacija v Splošni bolnišnici Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zidarstvo Herman Vocovnik, s.p., Lackova 17a, 2000 Maribor.
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7. Pogodbena vrednost: 2,874.219,60
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,017.887,20 SIT z DDV; 2,874.219,60
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od
29. 12. 2002 do 15. 1. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 462-02/142-13/2002/0520-010 Ob-85997
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 30. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega razpisa je izvajanje:
– tečajev splošnega in poslovnega jezika po stopnjah (individualni in skupinski tečaji) za angleški, nemški in francoski jezik;
– tečajev poslovne konverzacije za
angleški jezik (skupinski tečaji).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila za izbor najugodnejše ponudbe:
– cena,
– reference.
Merilo pod 1. alineo “cena“ predstavlja
70% vrednosti vseh točk. Merilo pod 2. alineo “reference“ predstavlja 30% vrednosti
vseh točk.
Cena se je preračunala za vsak sklop
posebej. Cena se je preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena
Najnižja cena je dobila največje število
točk.
Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do vključno 5,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do vključno
10,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do vključno
20,00.000 SIT 9 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 20,00.000 SIT 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za izvedbo tečajev splošnega in poslovnega jezika po stopnjah (individualni in skupinski tečaji) za angleški,
nemški in francoski jezik in za izvedbo tečajev poslovne konverzacije za angleški jezik
(skupinski tečaji) je bil izbran ponudnik Panteon College d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za izvedbo tečajev splošnega in poslovnega jezika po
stopnjah (individualni in skupinski tečaji) za

Št.

angleški, nemški in francoski jezik:
8,114.970 SIT, za izvedbo tečajev poslovne
konverzacije za angleški jezik (skupinski tečaji): 1,347.000 SIT, skupna pogodbena
vrednost: 9,461.970 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za izvedbo tečajev splošnega in poslovnega jezika po stopnjah (individualni in skupinski tečaji) za angleški, nemški in francoski jezik 9,810.000 SIT in 8,114.970 SIT, za
izvedbo tečajev poslovne konverzacije za angleški jezik (skupinski tečaji) 1,860.000 SIT
in 1,347.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-86100
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske čete
5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-40, faks
03/713-64-64.
3. Datum izbire: 9. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR in
PID za novogradnjo Glasbene šole.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ne bo oddal naročila zaradi revizije idejnega načrta Glasbene šole Žalec.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2003.
Občina Žalec
Št. 562/2002-5
Ob-86337
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, tel. št. 02/754-02-00, elektronski naslov: info@zavod-dornava.si.
3. Datum izbire: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava in
dobava malice za upravičence VDC-a.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sodexho prehrana in storitve d.o.o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,907.000
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,907.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2003.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 350-01-00002/2003-300 Ob-85989
V Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 10.
2002, Ob-79123, je bila objavljena zahteva
za objavo javnega natečaja: urbanistična,
arhitekturna in krajinska ureditev okolice Velenjskega in Škalskega jezera – idejna programska zasnova, za katerega naročamo
objavo podaljšanja roka za predložitev ponudb, kot sledi:
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 2. 2003 do 12. ure,
v vložišču Mestne občine Velenje ali po pošti.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje, glavna pisarna, soba št. 8.
Ponudba mora biti vložena v zaprtem in
zapečatenem ovoju z jasnim napisom “javni
natečaj – ne odpiraj, ponudba !“ Natečajno
gradivo je možno poslati po pošti, vendar
mora ponudba prispeti najkasneje do 14. 2.
2003.
Mestna občina Velenje

Javni razpisi
Popravek
Ob-86376
V Uradnem listu RS, št. 1-3 z dne 10. 1.
2003 je bil objavljen javni razpis za gradbena dela za: Sustainable Water Supply of
Trnovsko-Banjški Plateau: Water Supply of
the Gora Area Ajdovščina - Slovenia (Ob84907). V 19. točki je prišlo do napake,
zato se številka telefona pravilno glasi
+386/5/365-91-10, številka faksa pa
+386/5/365-91-33.
Občina Ajdovščina

Stran
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Št. 50-4/2003/5

Ob-86432

Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter
začasni uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 6 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 117/02) in na podlagi 10. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02), objavlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi komisijske delitve v skladu z Uredbo o
izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni
uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 6 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in Dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja v skladu s
prilogo 6. Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter
začasni uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 6 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 117/02) in na podlagi 10. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) naslednje količine blaga, ki se
razdelijo po metodi komisijske delitve v okviru carinskih kvot.
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina (t) Obdobje (rok)
(1)
uvoza

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

50

do 30.6. 2003

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

50

do 30.6. 2003

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže,
ohlajeno ali zamrznjeno

112.5

do 30.6. 2003

Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v
slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz
drugih klavničnih izdelkov

50

do 30.6. 2003

Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega
sladkorja ali drugih sladil
- Z več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. % maščobe:
-- do vključno 3 mas. %:
--- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh
litrov

250

do 30.6. 2003

-- nad 3 mas. %:
--- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh
litrov

250

do 30.6. 2003

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja in
drugih sladil

25

do 30.6. 2003

Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne,
z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z
dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom

500

do 30.6. 2003

0210

0401
0401 20
0401 20 11

0401 20 91

0402

0403
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Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni
namazi

75

do 30.6. 2003

0406
0406 20

Sir in skuta
- Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst

25

do 30.6. 2003

0406 30

- Sir, topljen, razen naribanega ali v prahu

175

do 30.6. 2003

0406 40

- Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v
jedru sira

50

do 30.6. 2003

0406 90

- Sir, drug

150

do 30.6. 2003

0701
0701 90

Krompir, svež ali ohlajen
– Drug

500

do 30.6. 2003

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

150

do 30.6. 2003

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali
ohlajena

250

do 30.6. 2003

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

175

do 30.6. 2003

0709

7.5

do 30.6. 2003

0709 51 00
0709 59

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
– Gobe in gomoljike:
– – gobe iz rodu Agraricus
– – druge

0709 60

– Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta

100

do 30.6. 2003

0808
0808 10

Jabolka, hruške in kutine, sveže
–Jabolka

500

do 30.6. 2003

0810
0810 10 00

Drugo sadje, sveže
– Jagode

125

do 30.6. 2003

1001
1001 90

Pšenica in soržica
– Drugo

3.250

do 30.6. 2003

1005
1005 90 00

Koruza
– Druga

1101 00
1103

14.000

do 30.6. 2003

Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice

250

do 30.6. 2003

1103 11

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
– Drobljenec in zdrob:
– – pšenična

75

do 30.6. 2003

1103 13

– – koruzna

50

do 30.6. 2003

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj
živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali
olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih masti
ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
– Margarina, razen tekoče margarine

900

do 30.6. 2003

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih
proizvodov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh
proizvodov

25

do 30.6. 2003

1517 10
1601 00
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Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali
krvi

700

do 30.6. 2003

1604 13

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi
nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
– – sardine, velike sardele in papaline

250

do 30.6. 2003

1604 20

– Druge pripravljene ali konzervirane ribe

25

do 30.6. 2003

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

475

do 30.6. 2003

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in
sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom
kakava v prahu v količini manj kot 40 mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta
na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404
brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega
prahu v količini manj kot 5 mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta
na drugem mestu
– Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na
drobno

525

do 30.6. 2003

– Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar.
št. 1905
– Drugo

425

do 30.6. 2003

75

do 30.6. 2003

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit
ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v
zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke
drobljencev in zdroba), predkuhana ali drugače pripravljena,
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
– Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem
žit ali žitnih izdelkov

37.5

do 30.6. 2003

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

150

do 30.6. 2003

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s
kisom ali ocetno kislino
– Drugo

75

do 30.6. 2003

10

do 30.6. 2003

1604

1901 10 00

1901 20 00
1901 90
1902

1902 11 00
1902 19
1902 20
1902 30

1904

1904 10

2001

2002
2002 90
2003
2003 10
2003 90 00

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti,
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen
– Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene:
– – z jajci
– – druge
– Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače
pripravljene
– Druge testenine

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot
v kisu ali v ocetni kislini
– Gobe iz rodu Agaricus
– Druge

Uradni list Republike Slovenije
2005

Št.

8 / 24. 1. 2003 / Stran 397

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v
kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar.
št. 2006
– Krompir

15

do 30.6. 2003

2005 90

– Druge vrtnine in mešanice vrtnin

100

do 30.6. 2003

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz
oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s
toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
brez njih
– – drugo

150

do 30.6. 2003

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
– Češnje in višnje

25

do 30.6. 2003

550

do 30.6. 2003

225

do 30.6. 2003

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi,
mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni
praški

500

do 30.6. 2003

2103 30

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev;
gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica
– Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

75

do 30.6. 2003

2103 90

– Drugo

700

do 30.6. 2003

2104
2104 10

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana
sestavljena živila
– Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe

125

do 30.6. 2003

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava

250

do 30.6. 2003

2106
2106 90

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
– Drugo

625

do 30.6. 2003

2005 20

2007 99

2008

2008 60
2009

2009 71
2009 79
2009 80
2009 90
2101

2101 30

2102

2103

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih
– Jabolčni sok:
– – z Brix številom ne več kot 20
– – drugo
– Sok iz drugega sadja ali vrtnin
– Mešanice sokov
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté
čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega
čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati
– Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati
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2202

2202 10 00
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Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009
– Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane

2.250

do 30.6. 2003

2202 90

– Drugo

1.000

do 30.6. 2003

2203 00

Pivo iz slada

3.000

do 30.6. 2003

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt,
razen tistega iz tar. št. 2009
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je
ustavljena z dodajanjem alkohola:
– – v posodah do vključno 2 l

110

do 30.6. 2003

Nedenaturiran etanol (nevtralni, sintetični ali fermentirani
etanol), z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani
etanoli, s katero koli vsebnostjo etanola
– Etanol, z vsebnostjo 80 vol. % ali več, nedenaturiran

500

do 30.6. 2003

2208 20

Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol. %;
žganja, likerji in druge alkoholne pijače s katero koli
vsebnostjo alkohola
– Žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin:

225

do 30.6. 2003

2208 50

– Gin in brinjevec

25

do 30.6. 2003

2208 60

– Vodka

150

do 30.6. 2003

2208 70

– Likerji, krepilne pijače

125

do 30.6. 2003

2208 90

– Drugo

200

do 30.6. 2003

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih
nadomestkov
– Cigarete, ki vsebujejo tobak

125

do 30.6. 2003

2204 21
2207

2207 10 00
2208

2402 20

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen
uvoz za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
Vlagatelj vloži zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15
dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Za proizvode iz tarifnih oznak 1001 90 in 1101 00 mora vlagatelj zahtevku priložiti:
- izdane račune s strani prodajalca iz katerih je razvidna količina in cena odkupljene pšenice,
- potrdilo o plačilu računov (potrjeno s strani banke) za odkupljene količine pšenice.
Zahtevki se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Zahtevek se posreduje na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz
priloge 3 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02).
Po končani razdelitvi izda Agencija vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga. Zahtevek za dodelitev
določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovan z upravnimi kolki v višini
4.250 SIT.
Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Št. 50-4/2003/6

Ob-86434

Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini
(GATT) (Uradni list RS, št. 113/02) in na podlagi 10. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi komisijske delitve blaga v okviru carinskih kvot
v skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in
trgovini (GATT)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s
prilogo 3. Uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
(Uradni list RS, št. 113/02) naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi komisijske delitve carinskih
kvot.

Tarifna
oznaka
1001
1001 90
1001 90 99
1101 00
1101 00 11
1101 00 15

Poimenovanje

Količina(t)
(1)

Pšenica in soržica
– Drugo:
– – druga pira, navadna pšenica in soržica:
– – – drugo
Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice
– Pšenična moka:
– – iz trde pšenice (Triticum durum)
– – iz navadne pšenice ali pirjevice

Obdobje (rok)
uvoza

40.000

do 30.6.2003

6.000

do 30.6.2003

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen
uvoz za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
Vlagatelj vloži zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15
dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. K zahtevku mora vlagatelj priložiti tudi:
- izdane račune s strani prodajalca iz katerih je razvidna količina in cena odkupljene pšenice,
- potrdilo o plačilu računov (potrjeno s strani banke) za odkupljene količine pšenice.
Zahtevki se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Zahtevek se posreduje na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz
priloge 3 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02).
Po končani razdelitvi izda Agencija vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga. Zahtevek za dodelitev
določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovan z upravnimi kolki v višini
4.250 SIT.

Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Ob-85947
Na podlagi Letnega programa športa v
občini in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2003 sprejetega na seji Občinskega sveta Laško, dne 18. 12. 2002, ter
10. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) Občina Laško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem
interesu v letu 2003 v Občini Laško
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi, iz območja
Občine Laško, ki so registrirani kot društva
z osnovno športno dejavostjo,
– zveze športnih društev, oziroma panožne športne zveze, ki jih ustanovijo društva
za posamezne panoge iz območja Občine
Laško,
– vrtci in osnovne šole,
– planinska društva iz območja Občine
Laško, ki v svoji dejavnosti izvajajo programe športnih panog.
II. V letu 2003 bomo sofinancirali naslednje programe športa:
1. Športna dejavnost predšolske in
osnovnošolske mladine v vrednosti do
1,686.000 SIT.
– V programu intresna športna dejavnost
predšolskih otrok bomo sofinancirali izvajanje programa Zlati sonček s poudarkom na
učenju plavanja, Ciciban planinec in Vrtec
na snegu. Vrednost celotnega programa je
300.000 SIT.
– V programu intresna športna dejavnost
osnovnošolskih otrok bomo sofinancirali
športno dejavnost, ki ima značaj organizirane redne vadbe v šolskem športnem društvu, programa Zlati sonček in Krpan (športna značka),
– medobčinska, regijska in republiška
tekmovanja po koledarju šolskih športnih
tekmovanj,
– ter program naučimo se plavati in smučati. Vrednost celotnega programa je
1,386.000 SIT.
2. Športna vzgoja mladine in športna
vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport v vrednosti do 6,788.000 SIT.
– V programu športna vzgoja mladine
bomo sofinancirali programe, ki obsegajo
najmanj 80-urno letno organizirano redno
športno dejavnost za vadbene skupine najmanj 15 udeležencev, za zagotavljanje primerne psihofizične sposobnosti.
– V programu športne vzgoje mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
bomo sofinancirali programe, ki obsegajo
individualne in kolektivne športne panoge,
v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
zvez za naslove državnih prvakov.
– V vrhunskem športu bomo sofinacirali
programe individualnih in kolektivnih športnih panog, v katerih tekmujejo posamezniki, vrhunski kategorizirani športniki, v uradnih državnih in mednarodnih tekmovalnih
sistemih.
3. Programi športne rekreacije v vrednosti do 4,680.000 SIT.
– Sofinancirali bomo redno športno rekreativno vadbo odraslih za vadbene skupine z najmanj 20 udeležencev.
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– Sofinancirali bomo propagandne akcije in prireditve, ki imajo športno rekreativni
značaj in občinska prvenstva.
4. Programi športno rekreativne dejavnosti upokojencev in invalidov v vrednosti
do 918.087 SIT.
– V programu športno rekreativne dejavnosti upokojencev bomo sofinancirali organizirano redno športno dejavnost zveze
društev upokojencev za delno pokrivanje
stroškov najema športnih objektov in naprav ter stroškov tekmovanj v okviru športno rekreativnih prireditev upokojencev. Vrednost celotnega programa je 615.000 SIT.
– V programu športno rekreativne dejavnosti invalidov bomo sofinancirali organizirano redno športno dejavnost, namenjeno
ohranjanju psihofizičnih in gibalnih sposobnosti z delnim pokrivanjem najema športnih objektov in naprav. Vrednost celotnega
programa je 350.000 SIT.
5. Programi športne dejavnosti v planinskih društvih v vrednosti do 872.000 SIT.
– Sofinancirali bomo redno športno dejavnost za vadbene skupine ali sekcije, ki
vključujejo najmanj 15 udeležencev in imajo značaj športne panoge (trening in tekmovanja).
6. Programi skupnega intresa na področju športa v občini v vrednosti do 3,175.000
SIT.
Delo strokovnih kadrov v društvih in klubih v vrednosti do 1,518.000 SIT.
– Sofinancirali bomo izobraževanje in
usposabljanje strokovnih kadrov v skladu s
prioritetnimi potrebami po strokovnih kadrih
v občini za posamezne športe.
– Sofinancirali bomo neposredno delo
usposobljenih strokovnih kadrov v športnih
društvih in klubih.
Organizacija in izvedba občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev v vrednost do 1,657.000 SIT.
– Sofinancirali bomo redne dejanske
stroške organizacije in izvedbe tekmovanj
ter nagrade, medalje in pokale za tekmovalne dosežke.
7. Vzdrževanje in obnova športnih objektov v vrednosti do 4,604.000 SIT.
– Sofinancirali bomo nujna vzdrževalna
in obnovitvena dela na športnih objektih, ki
so skupnega pomena in v lasti občine in
upravljanja društev.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev in meril za financiranje športa v občini. Prednost pri izboru
bodo imeli izvajalci z območja Občine Laško, ki so svoje programe izvajali že v preteklih letih.
IV. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– naziv nosilca in izvajalca programa z
navedbo odgovorne osebe,
– odločbo o registraciji društva in transakcijski račun društva,
– število vadbenih skupin oziroma tekmovalnih selekcij in število vadečih v skupinah po športnih panogah,
– skupno število članov v društvu, višina
letne članarine,
– seznam kategoriziranih športnikov
(Obvestilo OKS - oktober2002),
– koledar oziroma razpored tekmovanj in ligaških srečanj v občini, regiji, republiki,

– plan in koledar prireditev in športnih
akcij v društvu,
– pogodbe sklenjene s trenerji in strokovnimi kadri, ki redno vadijo vadeče
skupine oziroma tekmovalne selekcije v
društvu,
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov in program
izobraževanja,
– pogodbe sklenjene za uporabo in najem športnih objektov, ki jih uporablja društvo ali klub in niso v lasti občine,
– plan potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del na športnih objektih s popisi in
predračuni.
V. Rok za prijavo je do 25. 2. 2003 po
objavi tega razpisa, ter pisnim obvestilom
vsem športnim organizacijam v občini.
Prijave, ki ne bodo vsebovale zahtevanih podatkov iz IV. točke, ne bodo upoštevane.
VI. Svoje prijave z zahtevanimi podatki
pošljete na naslov: Občina Laško, Mestna
ul. 2, 3270 Laško – s pripisom: “Šport
2003”.
VII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju športa.
Občina Laško
Ob-85980
Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev
Vgradnja sistema RODOS v Sloveniji
1. Sklic na objavo: EuropeAid/114291/
D/SV/Sl.
2. Vrsta razpisa: mednarodni razpis.
3. Program: ZZ9916 (PH6.02/99/si)
Phare 1999.
4. Financiranje: ZZ9916 (PH6.02/99/si):
vgradnja sistema RODOS v Sloveniji.
5. Pogodbena institucija: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo.
Vsebina pogodbe
6. Vrsta pogodbe
Tehnična pomoč z elementi dobave programske in strojne opreme
7. Opis pogodbe
RODOS je bil vgrajen, ali se poskusno
vgrajuje v nacionalnih središčih za izredne
razmere različnih držav Vzhodne in Zahodne Evrope. Ta projekt je namenjen
pomoči pri vgradnji RODOS sistema v nacionalnem središču za izredne razmere v
eni bodočih članic evropske skupnosti,
Sloveniji, vzpostavitvi računalniške povezave z drugimi uporabniki tega sistema,
vgradnji programske opreme, preverjanju
delovanja sistema, razvoju posebnih operativnih postopkov pri delovanju nacionalnega centra za izredne razmere, razvoju
programa vzdrževanja dobavljene opreme
ter izvedbi programa usposabljanja osebja
centra.
Določen del razpoložljivih sredstev (1/3
celotne vrednosti projekta) bo namenjen
nakupu opreme, pri čemer bo moral
pogodbenik upoštevati razpisne postopke
in postopke sklepanja pogodb o dobavah
opreme, ki se uporabljajo po pravilih
PHARE.
8. Število in imena sklopov: en sklop.
9. Višina razpisanih sredstev: EUR
600.000.
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10. Obseg dodatnih storitev: /
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov: na razpis se
lahko, pod enakimi pogoji, prijavijo fizične
in pravne osebe s sedežem v državah članicah EU in državah ter območjih regij, ki
sodijo v okrilje pristojnosti uredbe ali drugih
specifičnih instrumentov programa, ki je vir
financiranja te pogodbe (glej tudi točko 28).
12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne
osebe (kot navedeno v 11. točki) samostojno ali povezane v konzorcije.
Konzorcij je lahko stalna, pravno-formalno ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je
bila neformalno ustanovljena posebej za namen tega javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (npr. nosilec in vsi ostali partnerji) so
solidarno odgovorni naročniku – podpisniku pogodbe.
Prijava neustrezne fizične ali pravne
osebe (kot navedeno v 11. točki) bo avtomatično zavržena. Če je neprimerna fizična ali pravna oseba član konzorcija, bo
posledično zavržena celotna vloga konzorcija.
13. Število prijav: kandidati (vključno s
podjetji v okviru iste pravne skupine, ostali
člani konzorcija in podizvajalci) se lahko na
razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede
na obliko prijave (kot posamezniki ali kot
nosilci ali kot partnerji v konzorciju). V primeru, da fizična ali pravna oseba vloži več
kot eno vlogo (samostojno ali kot del skupne prijave), bodo iz nadaljnjega postopka
izločene vse vloge, v katerih sodeluje ta
fizična ali pravna oseba.
14. Prepoved medsebojnega povezovanja ponudnikov uvrščenih v ožji izbor (Short
listed): katerakoli ponudba, ki jo bo poslal
ponudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za
namen te pogodbe, se med seboj ne smejo
združevati ali izbrati za svoje podizvajalce
druga podjetja, ki so se tudi uvrstila v ožji
izbor.
15. Razlogi za izločitev: kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne sodijo v
nobeno izmed kategorij, navedenih v poglavju 2.3 v “Manual of Instructions for External relations contracts“ (dostopno na
spletni strani: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/index_en.htm).
16. Pogodbe s podizvajalci: pogodbe s
podizvajalci so dovoljene, vendar vrednost
pogodb ne sme presegati 40% vrednosti
osnovne pogodbe.
17. Število kandidatov uvrščenih v ožji izbor: na podlagi prejetih vlog, bo k predložitvi ponudb za izvedbo projekta povabljenih
najmanj 4 in največ 8 kandidatov.
Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandidatom, uvrščenim v ožji izbor: januar 2003.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe:
junij 2003.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost podaljšanja: 12 mesecev, vendar ne dlje kot
do 30. septembra 2004.
Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
1) Ekonomski in finančni položaj kandidatov (temelji na točki 3 obrazca za prijavo):

(a) Skupni letni promet kandidat-a(ov)
najmanj EUR 1,200.000.
(b) Povprečni letni dobiček kandidata ali
povprečni letni dobiček članov konzorcija
mora biti v zadnjih treh letih vsaj pozitiven.
2) Strokovna usposobljenost kandidatov
(temelji na točkah 4 in 5 obrazca za prijavo):
(a) Najmanj 30% zaposlenega kadra kandidat-a(ov) dela na področju povezanem s
to pogodbo.
3) Tehnične sposobnosti kandidatov (temelji na točkah 5 in 6 obrazca za prijavo):
(a) Kandidat-i so v zadnjih treh letih izvedli najmanj 5 projektov, povezanih z namestitvijo in uporabo računalniške programske
opreme podobne sistemu RODOS.
(b) Kandidat-i morajo biti sposobni izpeljati razpise po pravilih evropske komisije.
22. Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev: kriteriji za končni izbor izvajalca storitev bodo natančno opredeljeni v razpisni
dokumentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za ponudbo in bo poslana kandidatom,
uvrščenim v ožji izbor.
Prijava
23. Rok za oddajo prijav: ob 10. uri po
srednjeevropskem času, 24. 2. 2003. Vse
kasneje prispele prijave bodo izločene.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki:
prijave morajo biti predložene na standardnem prijavnem obrazcu (na voljo na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).
Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje morajo biti natančno upoštevana.
Prijave, ki ne bodo izpolnjene v skladu z
navodili bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vsa dodatna dokumentacija (brošure, dopisi, itd.), poslana v prijavi, ne bo
upoštevana.
25. Oddaja prijav: prijave morajo biti posredovane izključno podpisniku pogodbe,
in sicer:
– s priporočeno pošto na naslov: Igor
Grlicarev, Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Uprava Republike Slovenije za
jedrsko varnost, Železna cesta 16, p.o.
Box 5759, SI-1001 Ljubljana, faks
+386/1/472-11-99;
– ali osebno (vključno z dostavo preko
kurirja) neposredno podpisniku pogodbe,
ki bo izdal potrdilo z navedbo datuma in ure
prejema.
Naziv pogodbe in sklicna številka objave (glej 1. točko) morata biti vidno označena na ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka morata biti navedena tudi pri vsakem
nadaljnjem dopisovanju s podpisnikom pogodbe.
Prijave, posredovane na kakršenkoli drugačen način ne bodo upoštevane.
26. Dodatne informacije: /
27. Datum objave napovedi razpisa: 1. 8.
2002.
28. Pravna podlaga: finančni memorandum za program ZZ9916 (PH6.02/99/si)
podpisan dne 12. 6. 2002.
Okvirni sporazum, ki izhaja iz uredbe
Sveta Evrope št. 3906/89 z dne 18. 12.
1989, s popravki z dne 11. 8. 1992 v uredbi št. 2334/92.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Uprava RS za jedrsko varnost
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Service Procurement Notice
Installation of RODOS System in
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
114291/D/SV/Sl.
2. Procedure: International restricted
tender.
3. Programme: ZZ9916 (PH6.02/99/si)
Phare 1999.
4. Financing:
Project
ZZ9916
(PH6.02/99/si): Installation of RODOS system in Slovenia.
5. Contracting Authority: Republic of
Slovenia the Ministry of Environment and
Spatial Planning
Contract specification
6. Nature of contract
Technical assistance/supply of soft- and
hardware.
7. Contract description
Installation of an effective decision support system in the field of nuclear emergency planning which will provide a short
and long term assessment of the radiological situation in Slovenia. RODOS has
been, or is being, installed in national
emergency centres in several countries in
Eastern and Western Europe for
pre-operational use and evaluation. This
project is concerned with assisting in the
installation of RODOS in the national
emergency centre of one further CEE
country, Slovenia, establishing the computer network with other users of the
system, software installation, system verification, developing specific operational
procedures for the national emergency
centre, developing maintenance program
for supplied equipment and to implement
training programme for the personnel
involved.
A limited part of the budget (1/3 of the
total value) includes supply of equipment
for which the contractor has to carry out
the tender procedures and to award supply
contract in correspondence with the standard PHARE rules.
8. Number and titles of lots: one Lot.
9. Maximum budget: EUR 600.000.
10. Scope for additional services: none.
Conditions of participation
11. Eligibility: participation is open on
equal terms to all natural and legal persons of the Member States and the countries and territories of the regions covered
and/or authorized by the Regulation or
other specific instruments applicable to the
programme under which the contract is
financed (see also point 28 below).
12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as
per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent,
legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (i.e., the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.
The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
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particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.
13. Number of applications: candidates
(including firms within the same legal group,
other members of the same consortium,
and sub-contractors) should submit only
one application for the current contract [lot],
whatever the form of participation (as an
individual candidate, or as leader or partner
of a consortium candidate). In the event
that a natural and legal person submits more
than one application, all applications in
which that person has participated will be
excluded.
14. Shortlist alliances prohibited: any
tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the
short-listed application forms will be excluded from this restricted tender procedure. Short-listed candidates may not form
alliances or subcontract to each other for
the contract in question.
15. Grounds for exclusion: as a part of
the application form, candidates must declare that they do not fall into any of the
categories listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External relations
contracts (available from following Internet
address: http://europa.eu.int/comm/scr/
index_en.htm).
16. Sub-contracting: Sub-contracting,
not exceeding 40% of the contract value,
will be allowed.
17. Number of candidates to be
short-listed: on the basis of the applications
received, at least 4 and at most 8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract.
Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to tender: January 2003.
19. Provisional start date of the contract:
June 2003.
20. Initial contract duration and possible
extension: 12 Months but no longer than
th
30 September 2004.
Selection and award criteria
21. Selection criteria
1) Economic and financial standing of
candidate(s)
(a) Total annual turnover of candidate(s)
at least: EUR 1.200.000.
(b) Average annual operating profit of a
candidate or an average operating profit of
consortium within the past 3 years must be
at least positive.
2) Professional capacity of candidate(s)
30% of all permanent staff working for
the candidates currently work in fields related to this contract.
3) Technical capacity of candidate(s)
(a) Candidate(s) have all worked on at
least five projects related to the installation
and implementation of the software packages similar to RODOS system in the past
three years.
(b) Management of tender procedures
according to EC rules.
22. Award criteria: as specified in the
tender dossier annexed to the letter of invitation to tender which will be sent to
short-listed candidates.
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Application
23. Deadline for applications: 10.00 Central European time on 24th February 2003.
Any application received after this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the standard application form (available from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/scr/tender/
index_en.htm), whose format and instructions must be strictly observed.
Any application which does not observe these provisions will be automatically eliminated. Any additional documentation (brochure, letter, etc) sent with an
application will not be taken into consideration.
25. How applications may be submitted:
applications must be submitted exclusively
to the Contracting Authority: Igor Grlicarev,
Slovenian Nuclear Safety Administration at
the Ministry of Environment and Spatial
Planning, Železna cesta 16, poštni predal
5759, SI-1001 Ljubljana, Slovenia, fax:
+386/1/472-11-99.
Contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly
marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in
all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.
Applications submitted by any other
means will not be considered.
26. Additional information: none.
27. Date of publication of contract forecast: 1st August 2002.
28. Legal basis
Financing Memorandum for the
Programme
number
ZZ9916
(PH6.02/99/si), signed on 12th June 2002.
Framework Agreement based on European Council Regulation no. 3906/89 of
18th December 1989 as last amended by
Regulation no. 2334/92 of 11th August
1992.
Ministry of Environment, Spatial
Planning and Energy
Slovenian Nuclear Safety
Administration
Ob-85990
Upravni odbor Znaka kakovosti v graditeljstvu pod pokroviteljstvom Gospodarske
zbornice Slovenije in v sodelovanju z izvajalcem projekta Gradbenim inštitutom
ZRMK objavlja
javni razpis
št. 2/2003 za podelitev znakov
kakovosti v graditeljstvu ZKG 2003
Razpisana področja ocenjevanja so:
Oznaka

Predmet prijave in ocenjevanja

1. OKN 2003

Okna, vključno z balkonskimi vrati in panoramskimi
stenami,
Zidni blok za podometno
gradnjo zidov,
Dobava plinskih grelnikov ter
z dobavo povezanega
servisiranja plinskih
grelnikov,

2. ZIB 2003
3. DPG 2003

Oznaka

Predmet prijave in ocenjevanja

4. SSE 2003

Sprejemniki sončne energije
za pripravo tople sanitarne
vode, ogrevanje zgradb ali
ogrevanje bazenske vode,
5. HT 2003
Hranilniki toplote za
shranjevanje tople sanitarne
vode, segrete s pomočjo
sprejemnikov sončne
energije,
6. KAC 2003 Sistemi kanalizacijskih cevi,
7. SKR 2003 Strešne kritine za pokrivanje
poševnih streh,
8. TLPL 2003 Betonski tlakovci in plošče
za polaganje zunanjih
pohodnih in povoznih
površin,
9. NK 2003
Plošče, kocke in drugi
oblikovanci iz naravnega
kamna za polaganje
zunanjih pohodnih površin,
10. BRB 2003 Betonski robniki,
11. KZPH 2003 Konstrukcije za zaščito pred
hrupom,
12. IBE 2003 Izvedba betonskih estrihov,
13. RTD 2003 Razvojno tehnološki dosežki
in inovacije.
Najboljšim bodo znaki kakovosti v graditeljstvu podeljeni na 16. mednarodnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov –
MEGRA 2003, od. 8. do 12. aprila 2003 v
Gornji Radgoni, v organizaciji Pomurskega
sejma d.d.
Razpisno dokumentacijo lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvignejo do petka, 7. 2. 2003 pri izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK
– Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva
9, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-85-42 (Jakob Grošelj), faks 01/56-82-246, elektronska pošta: zkg@gi-zrmk.si, Internet:
http://gcs.gi-zrmk.si
Gradbeni inštitut ZRMK
Št. 67/2003-1
Ob-86117
Občina Gornji Petrovci objavlja na podlagi kriterijev za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
javni razpis
za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto
2003
I. Na razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se
lahko prijavijo: kulturna in ostala društva,
zasebne in druge organizacije, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti v
kulturi, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto,
3. da so v pretekli sezoni priredili vsaj 1
samostojni nastop,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
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5. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
6. da poslujejo v skladu z zakonskimi
predpisi in statutom,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
III. V letu 2003 bomo sofinancirali izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti naslednje vsebine:
1. dejavnosti kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij in drugih društev, ki imajo v
svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
2. kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih,
osnovnošolskih in srednješolskih zavodov
ter študentskih organizacij, ki presegajo šolske vzgojno-izobraževalne programe,
3. sodelovanje na območnih in državnih
prireditvah,
4. izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
5. kulturne prireditve in akcije,
6. druge kulturne programe, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je to
v interesu občine.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Gornji Petrovci.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: rok za prijavo programov je do
3. 3. 2003 do 10. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci, s pripisom “javni razpis –
kultura 2003“. Enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobite na
Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, kontaktna oseba je Prosič Bojan,
tel. 02/55-69-004.
Odpiranje prijav bo 3. 3. 2003 ob 11.
uri, na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
VIII. Občina Gornji Petrovci bo nakazovala finančna sredstva v skladu s predloženimi dokazili o realizaciji izvedbe posamezne aktivnosti, za katero se vlaga zahtevek.
IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Občina Gornji Petrovci
Št. 002-01/03-1
Ob-86118
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v
Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 67/99)
Občina Šalovci objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Občini Šalovci v
letu 2003
1. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:
– športna društva in klubi,

– zavodi, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,
– vrtci in vzgojno-izobraževalni javni zavodi.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Šalovci,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo usklajena pravila (statut) z novim Zakonom o društvih (Uradni list RS, št.
60/95),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
3. V letu 2003 bomo sofinancirali naslednje programe:
– interesna športna dejavnost otrok in
mladine,
– vrhunski in tekmovalni šport,
– športno-rekreativna dejavnost,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– športne objekte,
– športne prireditve.
4. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za šport za leto 2003
na podlagi pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Šalovci, katerega je
Občinski svet občine Šalovci sprejel 9. 7.
1999.
5. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do
14. 2. 2003 do 12. ure.
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci, s pripisom “javni razpis - šport
2003“. Enotne obrazce za prijavo, ostalo
razpisno dokumentacijo in podrobne informacije dobite vsak delovni dan med 7. in
15. uro, na sedežu Občine Šalovci, tel.
02/559-80-50.
6. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s prireditvami, številom udeležencev, krajem izvajanja programa in
umikom.
Program mora biti finančno ovrednoten
in dopolnjen z navedbo virov financiranja.
7. Izbranim izvajalcem se izda sklep o
financiranju programov in se sklene pogodba o sofinanciranju športnih programov.
Občina Šalovci
Št. 068-6/2003-107
Ob-86186
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02, 80/02,
88/02), razpisuje Občina Zreče
javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih
društev na območju Občine Zreče v
letu 2003
1. Predmet javnega razpisa so finančna
sredstva iz proračuna Občine Zreče za izvajanje nalog na področju socialnega varstva in programov društev za leto 2003. Za
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izvajanje razpisanih programov ima Občina
Zreče v proračunu za leto 2003 okvirno
zagotovljenih:
– proračunska postavka D 5 - sofinanciranje programov humanitarnih društev
500.000 SIT;
– proračunska postavka D 6 - sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok
2,000.000 SIT;
– proračunska postavka R 02 – programi društev 1,500.000 SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom,
da bi reševale socialne stiske in težave
občanov;
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi
posamezniki, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj
invalidov in občanov Občine Zreče;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge pomembne programe za občane Občine Zreče.
Izvajanje programov se mora nanašati na
območje Občine Zreče oziroma na njene
občane.
3. V letu 2003 bo Občina Zreče sofinancirala naslednje naloge in programe:
– sofinanciranje programov in projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok;
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
– organiziranje prostovoljnega dela z
vsemi generacijami;
– delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira
iz drugih proračunskih postavk;
4. Predlagatelji programov morajo ob
prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo
na javni razpis s prilogami (obrazec lahko
dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče).
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Zreče oziroma da delujejo tudi na
območju Občine Zreče in odločbo o registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2002, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v
letu 2002, potrjeno na ustreznem organu
društva;
d) davčno številko in številko žiro računa;
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e) program dela in finančni načrt za leto
2003;
d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov iz območja Občine Zreče ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom
posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija - pogoj;
– sedež društva ali podružnice je na
območju Občine Zreče oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz Občine
Zreče;
– kvaliteta programov, (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih...);
– vključenost članov iz Občine Zreče.
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 24. 2. 2003 do
12. ure, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za
programe socialnega varstva in programe
drugih društev 2003.“
7. Občinska uprava po zaključku razpisa
pripravi predlog izbora izvajalcev in ga posreduje Komisiji za družbene in društvene
zadeve, ta pa v potrditev županu. O izboru
bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh
po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na občinski upravi Občine Zreče (tel. 03/757-17-05).
Občina Zreče
Ob-86187
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Zreče
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Občini Zreče v letu
2003
1. Iz proračunskih sredstev Občine Zreče se bodo financirali naslednji programi:
a) Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok in šoloobveznih otrok;
– športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
b) Športna rekreacija odraslih.
c) Kakovostni šport.
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d) Vrhunski šport.
e) Šport invalidov.
f) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
g) Športne prireditve.
h) Drugi za šport pomembni programi v
občini.
2. Na razpisu lahko sodelujejo vsa športna društav, klubi, njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, če imajo registrirano izvajanje
športnih dejavnosti.
3. Predlagatelji programov morajo vlogi
priložiti:
– izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo v tajništvu Občine Zreče;
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2002, če ste bili prejemnik sredstev;
– program dela s predvidenim številom
udeležencev, krajem ter časom izvajanja
programa in finančni načrt z navedenimi viri
financiranja.
4. Vloge s predpisano dokumentacijo
morajo kandidati poslati po pošti v zaprti
kuverti s pripisom “Javni razpis na področju
športa“, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13/b, Zreče, najkasneje do 24. februarja 2003. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe.
5. Pravočasno prispele prijave bodo
ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje financiranja športnih programov, ki se
sofinanciranjo iz občinskega proračuna.
6. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občinski upravi občine Zreče, tel. 03/757-17-00 ali pri Dragu
Črešnarju.
Občina Zreče
Št. 02/03

Ob-86190

Javni razpis
za gradbena dela odvodnja, čiščenje in
celovita vodooskrba v povodju Pake,
glavni vodovod Velenje – Šoštanj
Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/114665/
D/W/SL.
2. Postopek: mednarodni razpis brez
omejitev.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje:
2000/SI/16/P/PE/
003/2.
5. Naročnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija.
Pogodba
6. Opis projekta: predmet projekta
Odvodnja, čiščenje in celovita vodooskrba
v povodju Pake, Glavni vodovod Velenje –
Šoštanj je izgradnja vodovoda Velenje –
Šoštanj, odseka Pesje – Šoštanj, ki bo
izboljšal sistem pitne vode in bo s pitno
vodo oskrboval Velenje ter njegovo širšo okolico. Omogočal bo nov pretok
225 l/s iz dodatnega vodnega vira (Ljubija, Strmina, Hudi potok) v obstoječe
zbiralnike.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
En sklop: odvodnja, čiščenje in celovita vodooskrba v povodju Pake, glavni
vodovod
Velenje
–
Šoštanj,
Št.
2000/SI/16/P/PE/003/2.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične

in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije in držav
in območij ki jih pokriva ISPA program, iz
katerega je pogodba financirana ter Cipra,
Malte in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh
držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od
postopku ali stanj navedenem v odstavku
2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi
partnerji (na voljo na naslednjem spletnem
naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve
se ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku,
ki presega 2% ponudbene cene brez davkov, v EUR. Garancija za resnost ponudbe
mora veljati 120 dni od dne odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo
neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu(im) ponudniku(om) po podpisu
pogodbe s strani vseh pogodbenih
partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba
in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu, ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 13. 2. 2003, ob 11.
uri po lokalnem času, na naslovu: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu
kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni
obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od roka za oddajo
ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 180 dni od datuma začetka.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju,
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– povprečni letni prometi gradbenih del
v letih 2000, 2001 in 2002 morajo presegati 1.800.000 EUR,
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih
je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli; gradbena dela, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli,
so gradnja vodovodnih cevovodov iz duktila premerov nad 400 mm, dolžine nad
2 km,
– dostop do posojila v višini najmanj
225.000 EUR.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 600 EUR na račun: SL
Consult d.o.o., Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620 pri Hypo Alpe – Adria
– Bank d.d., Ljubljana, SWIFT CODE:
KLHBSI22 (za tuje ponudnike) ali v SIT na
račun SL Consult d.o.o., Ljubljana, št. računa 33000-6617471620 pri Hypo Alpe –
Adria – Bank d.d., Ljubljana (za domače ponudnike), s pripisom “Za razpisno dokumentacijo Wastewater Treatment and Upgrading
of Sustainable Water Supply System of Paka
River Basin, Main Water Supply Network
System Velenje – Šoštanj”. Za vplačila v SIT
je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije. Stroški dokumentacije
ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe
morajo biti predložene na način in v obliki,
kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju SL Consult d.o.o., Kersnikova 6, SI – 1000 Ljubljana, faks
+386/1/234-00-87 (z navedbo Številke
objave iz točke 1) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v 19. točki. Naročnik mora odgovoriti
na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe
morajo biti oddane najkasneje do 31. 3.
2003, do 10. ure po lokalnem času, na
naslednji naslov: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 31. 3. 2003, ob 11.
uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija.
21. Pravna osnova: ISPA: Council Regulation (EC) št. 1267/1999 z dne 21. 6.
1999 za vzpostavitev instrumentov strukturne politike v predpristopnem obdobju.
Mestna občina Velenje

Št. 02/03

Št.

Ob-86191

Works Procurement Notice
Wastewater Treatment and Upgrading
of Sustainable Water Supply System of
Paka River Basin, Main Water Supply
Network System Velenje – Šoštanj
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
114665/D/W/SL.
2. Procedure: open International Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2000/SI/16/P/PE/003/2.
5. Contracting authority: City Municipality of Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
Slovenia.
Contract specification
6. Contract description: the project
Wastewater Treatment and Upgrading of
Sustainable Water Supply System of Paka
River Basin, Main Water Supply Network
System Velenje – Šoštanj consist of construction of the water main Velenje –
Šoštanj, section Pesje – Šoštanj, which will
upgrade the potable water network and will
provide potable water to Velenje and its extensive surroundings. It will provide a new
capacity of 225 l/s from additional water
sources (Ljubija, Strmina, Hudi potok) into
existing reservoirs.
7. Number and titles of lots:
Single lot: Wastewater Treatment and
Upgrading of Sustainable Water Supply System of Paka River Basin, Main Water Supply Network System Velenje – Šoštanj, No
2000/SI/16/P/PE/003/2.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: participation is open on equal terms to all natural
and legal persons (participating either individually or in grouping – Joint
Venture/Consortium of Tenderers) of the
Member States and the countries and territories of the regions covered by ISPA
Programme under which the contract is financed, as well as Cyprus, Malta and Turkey. All goods provided for in the contract
must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
provide a declaration that they are not in any
of the situations listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External Relations
contracts (available from the following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only offers for the whole of the
Works. No partial tenders or variant solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
taxes in EUR when submitting their tender.
The Tender Bond shall have validity of not
less than 120 days from the date of opening the Tenders. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the
tender procedure has been completed and
to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to pro-
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vide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EUR when signing the
contract. This must be delivered within 28
days after signing the contract. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be
void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
an information meeting and site visit for prospective Tenderers having obtained the tender dossier, will be held by the Contracting
Authority and the Consulting Engineer, on
13th February 2003, at 11:00 hrs local time,
at the premises of Komunalno podjetje
Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, SI –
3320 Velenje. Participation to the information meeting and site visit is recommended,
but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: the Works
must be completed within 180 days after
the Commencement Date.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– a sole tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works,
– average annual turnovers in construction works for the years 2000, 2001 and
2002 should exceed EUR 1,800,000.00,
– successful experience as a prime contractor in construction of at least 4 projects
of the same nature and complexity comparable to the tendered works during last 3
years; construction project of similar nature
and complexity means construction of ductile water pipelines of diameter more than
400 mm and of length more than 2 km,
– access to credit line which should exceed EUR 225,000.00.
17. Award criteria: the Evaluation Committee shall select the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has
the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier:
the tender dossier is available from the following address: SL Consult d.o.o.,
Kersnikova 6, SI – 1000 Ljubljana, against
the proof that a non-refundable tender fee
of EUR 600.00, which excludes courier
delivery, has been credited to the SL Consult d.o.o., Ljubljana, Hypo Alpe – Adria –
Bank d.d., Ljubljana, account No 33000–
6617471620, SWIFT CODE: KLHBSI22 (for
foreign Tenderers) or in SIT to the SL Consult d.o.o., Ljubljana, Hypo Alpe – Adria –
Bank d.d., Ljubljana, account No 33000–
6617471620 (for local Tenderers), with the
notice “For tender dossier Wastewater
Treatment and Upgrading of Sustainable
Water Supply System of Paka River Basin,
Main Water Supply Network System Velenje
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– Šoštanj”. For the payments the selling
exchange rate issued by the Bank of
Slovenia on the day of the announcement
in the Official Gazette of the Republic of
Slovenia is relevant. Tenders must be submitted using the standard tender form included in the tender dossier, whose format
and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL Consult d.o.o.,
Kersnikova 6, SI – 1000 Ljubljana, fax No
+386/1/234-00-87 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers’
question at least 11 days before the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders:
the tenders must be delivered at the latest
on 31st March 2003, at 10:00 hrs local
time, to the following address: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37/b, 3320 Velenje, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: the tenders
will be opened in public session on 31st
March 2003, at 11:00 hrs local time, on
the following address: Komunalno podjetje
Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320
Velenje, Slovenia.
21. Legal basis: ISPA: Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21 June 1999
establishing an Instrument for Structural
Policies for Pre-Accession.
City Municipality of Velenje
Ob-86270
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 96/02) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02,
80/02, 88/02) Občina Lendava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju kulture, ki jih bo v letu 2003
sofinancirala Občina Lendava
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
9220 Lendava.
2. Predmet javnega razpisa so programi
na področju kulture, ki zajemajo vse oblike
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižno-založniške, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
1. javni zavodi na področju kulture,
katerih ustanoviteljica je Občina Lendava,
za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost
iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
2. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Lendava in ZKD Lendava za organizacijo kulturnih prireditev v občini in za
knjižno-založniško dejavnost,
3. društva, ki imajo sedež v Občini
Lendava in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, za dejavnost in izvedbo kulturnih
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programov ter za organizacijo kulturnih prireditev,
4. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in
imajo stalno bivališče v Občini Lendava, za
avtorske projekte.
4. Orientacijska vrednost razpisa: vrednost razpisa za leto 2003 je 8,500.000
tolarjev.
5. Merila za izbor programov
Osnovna merila za izbor in vrednotenje
programov so:
– prispevek k povezovanju izvajalcev
programov kulture v občini in predlagane
skupne akcije,
– kakovost in zahtevnost predlaganega
programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– neprofitnost programa,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev,
– odmevnost programov, izvedenih v
preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (od upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode);
namesto sklepa o registraciji se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v
javnem interesu na področju kulture,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture).
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2003 morajo biti porabljena v letu
2003.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 28. februarja 2003 do 12. ure
na naslov: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe 2003“. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 3. marca 2003 v prostorih Občine Lendava. Odpiranje prijav ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da dopolnijo vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru,
da je prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bo
vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 45 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Lendava bo z
izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov za leto 2003 v okviru
sredstev, zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani na naslovu: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, vsak delavnik razen
sobote med 8. in 10. uro pri Alenki Kekec
Galič.
Občina Lendava
Št. 316-2/2003
Ob-86285
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 118/02),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS,
št. 118/02), 65. in 66. člena Energetskega
zakona (Ur. l. RS, št. 79/99) in 7. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje informativnih,
ozaveščevalnih in promocijskih
dejavnosti s področij učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike
Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks
01/300-69-91.
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje aktivnosti, ki po namenu in ciljih ustrezajo programskemu področju “Informativne,
ozaveščevalne in promocijske dejavnosti za
spodbujanje učinkovite rabe energije (URE)
in izrabe obnovljivih virov energije (OVE)” za
leto 2003 in pomenijo podporo dejavnostim Agencije RS za učinkovito rabo energije. Na javnem razpisu lahko kandidirajo organizacije, ki bodo izvajale promocijo in informiranje o URE in OVE in ne promocije
lastne dejavnosti. Agencija bo podprla tiste
ponudnike, ki bodo z izvedbo opredeljenih
aktivnosti:
1. spodbujali gospodarske družbe za
uvajanje energetskega managementa in
uporabo sodobnih energetskih tehnologij;
2. spodbujali URE in OVE v malih in
srednjih podjetjih;
3. motivirali lokalne skupnosti za izrabo lokalnih energetskih virov in URE v javnih stavbah;
4. promovirali energetsko varčno vožnjo v osebnem prometu;
5. ozaveščali in spodbujali porabnike
energije za investiranje v kotle na lesno biomaso;
6. informirali potencialne investitorje
o naprednih energetskih tehnologijah za
URE, kogeneracijo, izkoriščanje lesne biomase, sončne energije itd;
7. promovirali URE in OVE v izobraževalnih programih.
Za ugotovitev primernosti za sofinanciranje bodo za ocenjevanje, vrednotenje in določitev deleža sofinanciranja aktivnosti uporabljena merila za ocenjevanje, in sicer: reference izvajalca, ustreznost cene glede na
program del predlaganih aktivnosti, kakovost načrta za izvedbo programa del (izvedbena celovitost in razčlenjenost) predlaganih aktivnosti, stopnja doseganja ciljnih javnosti v okviru predlagane vsebine. Ocenje-
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vanje in vrednotenje vsake popolne vloge
bo izvedeno s točkovanjem po posameznem merilu. Dodelitev sredstev sofinanciranja aktivnosti, opredeljenih v posamezni vlogi, je možna do zneska zaprošenih sredstev
oziroma največ do 50 % vrednosti celotne
izvedbe aktivnosti. Izvedena bo tudi presoja
primernosti zneska sofinanciranja z vidikov
izvedljivosti, virov financiranja, strukture
predvidenih stroškov, ki bo poleg skupnega
zbira točk osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
Sredstva sofinanciranja se bodo dodeljevala kumulativno za vloge z najvišjim zbirom
točk okvirno do obsega razpisanih sredstev.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za dodelitev sofinanciranja so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
do 18,000.000 SIT na proračunski postavki 4261.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od 15. aprila do 15. decembra 2003.
5. Rok, v katerem lahko predlagatelji
predložijo vloge in način predložitve vlog:
upoštevane bodo vloge, ki bodo pravilno
označene dostavljene do torka, 25. februarja 2003, do 15. ure na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je:
a) na prednji strani ovojnice navedeno:
– “Vloga - Ne odpiraj!“,
– naziv javnega razpisa (Informativne,
ozaveščevalne in promocijske dejavnosti
za URE in OVE) ali oznake javnega razpisa
(Št. ________),
b) na hrbtni strani ovojnice navedeno ime
in točen naslov predlagatelja.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
dne 26. februarja 2003, na naslovu: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija za učinkovito rabo energije, Dimičeva
12, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja, s sprotnim pregledom in ocenjevanjem posamezne vloge.
7. Predlagatelji bodo po postopku obveščeni o potrebni dopolnitvi vlog, najpozneje
v 45 dneh od dneva odpiranja pa o izidu
javnega razpisa.
8. Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani Agencije: www.gov.si/aure
ali pa jo predlagatelji lahko naročijo na
Agenciji RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana (Dragica Bratanič),
vsak delavnik od 8. do 15. ure oziroma jo z
navedbo svojega polnega naslova naročijo
na naslovu dragica.bratanic@gov.si in jim
bo posredovana po elektronski pošti.
Agencija RS
za učinkovito rabo energije
Št. 663-07-001/03-02
Ob-86305
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), Proračuna Republike Slovenije za

leto 2003 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št.
118/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01, 103/02, 53/02, 80/02
in 88/02) Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo
družini v letu 2003
I. Namen razpisa:
Namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini, ki jih bo v letu 2003
sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Ministrstvo bo programe
prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in
glede na razpoložljiva sredstva odločilo o
višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa:
1. Preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah
2. Programi v pomoč in podporo ogroženim skupinam otrok in mladostnikov
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 44,000.000 tolarjev.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2003.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro podrazreda 85.321, 85.322, 85.323,
91.330 in 80.422 po uredbi o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 2/02) ali je ta dejavnost razvidna iz vpisa v sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih;
Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. program izvajati v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu;
4. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji,
5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo,
6. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa;
7. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa.
VI. Merila za izbor:
Pri izboru programov prijaviteljev bodo
upoštevana naslednja merila:
1. strokovna utemeljenost programa,
2. jasno zastavljeni cilji programa,
3. jasna opredeljenost uporabnikov programa,
4. možnost vplivanja uporabnikov na potek programa,
5. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa,
6. ustreznost načina spremljanja in ocenjevanja učinkov programa,
7. pokritost s tovrstnimi programi na posameznih geografskih področjih,
8. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov programa,
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9. primerljivost stroškov programa na
udeleženca istovrstnih programov.
Programi, ki pri enem izmed meril pod
točkami 1., 2. in 3. ne bodo prejeli točk,
bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
VII. Razdelitev sredstev:
1. Najbolje ocenjeni programi bodo sofinancirani do 80% vrednosti programa,
glede na število točk pridobljenih z merili
za izbor.
2. Prednost bodo imeli tisti programi, ki
bodo na osnovi razpisnih meril zbrali večje
število točk.
3. Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in
avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni
stroški.
4. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni
tisti stroški, ki so sofinancirani iz proračuna v
okviru rednih dejavnosti in stroški investicij.
5. V primeru porabe razpoložljivih sredstev, se sredstva namenjena za sofinanciranje programov posameznih prijaviteljev znižajo proporcionalno po posameznem programu.
6. Ministrstvo bo na predlog komisije
sprejelo sklep o sofinanciranju posameznih
programov in sklenilo pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2003.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu “Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov v pomoč družinam v letu 2003“.
2. Kompletna prijava vsebuje naslednje
elemente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem razpisnem obrazcu z vsemi zahtevanimi podatki,
b) dokazila,
c) izpolnjen, na vsaki strani parafiran,
podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, bodo iz postopka ocenjevanja izločene. Izločene bodo tudi nepopolne
prijave ter prijave, ki niso predmet razpisa.
IX. Predložitev prijav:
1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: “Ne odpiraj
– javni razpis za sofinanciranje programov v
podporo družini“.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
2. Rok za oddajo prijav je do vključno
10. marca 2003.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali če
je bila do 14. ure oddana v glavni pisarni
ministrstva (soba 22).
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem,
zato morajo biti na hrbtni strani kuverte
opremljene z naslovom pošiljatelja.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka.
X. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 8. do 16.
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ure od dneva objave do prijavnega roka na
recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje),
Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi preko interneta na domači strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
na naslovu http://www.gov.si/mddsz.
XI. Informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo vsak delavnik
med 9. in 11. uro od dneva objave do konca prijavnega roka na telefonski številki
478-34-05 (Lucija Kastelic).
XII. Datum odpiranja prijav:
Komisija bo pričela z odpiranjem prijav
13. marca 2003. Odpiranje prijav ne bo
javno.
XIII. Izid razpisa:
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni v roku 45 dni od dneva končanega odpiranja
ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-86333
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. l. RS, št.
85/02), 2. člena navodila za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (Ur. l.
RS, št. 115/02) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/00 in 88/02) objavlja minister za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za izvedbo študentske prehrane za leti
2003 in 2004
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ul. 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: gostinske
storitve – izvajanje študentske prehrane.
3. Okvirna višina sredstev za izvajanje
subvencioniranja študentske prehrane, ki se
dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa
je za leto 2003 2.414,982.000 SIT in za
leto 2004 2.747,505.600 SIT.
4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske
prehrane so študijska središča v Republiki
Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Brežice, Celje, Koper, Piran, Portorož, Kranj, Radovljica, Bled, Nova Gorica, Novo Mesto, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje,
Domžale in bližnja okolica – v razdalji maksimalno 5 kilometrov.
5. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
1. Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, resor za socialo, soba 205, vsak delovni dan
od 11. in 14. ure oziroma na internetu na
naslovu: http://www.sou.uni-lj.si,
2. Študentska organizacija Univerze
v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, v tajništvu ŠOUM, vsak delovni dan od
11. in 14. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.soum.si,
3. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, na internetu na naslovu:
http://www.sigov.si/mddsz/.
6. Ministrstvo bo v času trajanja javnega
razpisa opravilo štiri odpiranja prispelih vlog:
– prvo odpiranje vlog bo 21. 2. 2003.
Vloge morajo biti predložene do vključno
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dne 19. 2. 2003 (velja poštni žig do vključno 19. 2. 2003);
– drugo odpiranje vlog bo 30. 6. 2003.
Vloge morajo biti predložene do vključno
dne 26. 6. 2003 (velja poštni žig do vključno 26. 6. 2003);
– tretje odpiranje vlog bo 20. 11. 2003.
Vloge morajo biti predložene do vključno
dne 17. 11. 2003 (velja poštni žig do vključno 17. 11. 2003);
– četrto odpiranje vlog bo 31. 5. 2004.
Vloge morajo biti predložene do vključno
dne 26. 5. 2004 (velja poštni žig do vključno 26. 5. 2004).
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti opremljen z
obrazcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Odpiranja vlog niso javna.
7. Naslov, kamor je potrebno predložiti
vloge: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ul. 5, 1000 Ljubljana.
8. Predlagatelji vlog morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
morajo biti razvrščena po označenih in oštevilčenih ovojih:
1. izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe (ovoj št. 1),
2. a) gospodarske družbe (ovoj št. 2):
– originalno ali overjeno kopijo dokazila o registraciji – izpiska iz sodnega registra, staro največ 90 dni,
– originalno ali overjeno kopijo obrazca BON-1 in BON-2, ki ga izdaja Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, stara največ 90 dni,
– potrdilo o poravnanih obveznostih
iz naslova davkov, taks in drugih dajatev,
določenih z zakonom, staro največ 30 dni,
b) samostojni podjetniki (ovoj št. 2):
– originalno ali overjeno kopijo dokazila o priglasitvi dejavnosti staro največ
90 dni,
– originalno ali overjeno kopijo obrtnega dovoljenja staro največ 90 dni, razen
za tiste samostojne podjetnike, ki imajo registrirano samo dostavo hrane na dom,
– potrdilo o poravnanih obveznostih
iz naslova davkov, taks in drugih dajatev,
določenih z zakonom, staro največ 30 dni,
– davčna napoved za leto 2001,
– podatki o plačilni sposobnosti (solventnosti),
c) zavodi in javni zavodi (ovoj št. 2):
– originalno ali overjeno kopijo dokazila o registraciji – izpiska iz sodnega registra, staro največ 90 dni,
– originalno ali overjeno kopijo obrazca BON-1 in BON-2, ki ga izdaja Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, stara največ 90 dni,
3. kopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev, določenih z Zakonom o gostinstvu in
drugimi predpisi, za opravljanje gostinske
dejavnosti, ki jo izda za gostinstvo pristojna
enota upravne enote (ovoj št. 3),
4. dvotedenski tipični jedilnik ponudbe toplih obrokov - izpisan za vsak dan posebej (ne velja prilagati jedilni list) (ovoj št. 4),
5. podpisane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 5),
6. podpisane 4 izvode osnutka pogodbe o izvedbi storitev (ovoj št. 6).
9. Predlagatelji vlog bodo obveščeni o
izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45

dni od zaključka roka za oddajo vlog na
javni razpis.
10. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe se ocenjujejo po naslednjih merilih, pri
čemer se najugodnejši ponudniki ugotovijo
posebej za posamezna študijska središča
oziroma po krajih, navedenih v 4. točki tega
razpisa.
Merilo in ocena:
1. sestava obrokov – od 0 do 15 točk,
2. raznolikost obrokov ter možnost vegetarijanske prehrane ter možnost prehrane za bolnike s celiakijo – od 0 do 15 točk,
3. možnost prehranjevanja oseb s posebnimi potrebami zaradi težje funkcionalne
prizadetosti- stalen arhitektonsko prilagojen
dostop do lokala za študente invalide – od
0 do 5 točk,
4. cene toplega obroka – od 0 do 30
točk,
5. čas zagotavljanja toplega obroka –
od 0 do 10 točk,
6. oddaljenost ponudnikovega lokala ali
lokalov od visokošolskih oziroma višješolskih zavodov oziroma študentskih domov –
od 0 do 5 točk,
7. dosedanje ugotovljene nepravilnosti
pri ponudbi subvencionirane študentske
prehrane – od -30 do 0 točk.
Maksimalno število točk je 80. Podrobnejša merila so določena in jih vsebuje razpisna dokumentacija. Izbrani so lahko ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 40% možnih
točk oziroma 32 točk. Ne glede na doseženo število točk ne more biti izbran ponudnik, ki bo po 7. merilu ocenjen z –30
točkami.
11. Morebitne druge informacije posreduje Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Ljubljana, Kersnikova ul. 4, tel.
01/438-02-10, vsak delovni dan od 11. do
14. ure in Študentska organizacija Univerze
v Mariboru, Maribor, Gosposvetska c. 83,
tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 11.
do 14. ure.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 663-06-001/03-03
Ob-86343
Na podlagi 74. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 in 88/02) objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov
socialnega varstva v letu 2003
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2003 ter v
obdobju od leta 2003 do 2007 sofinancirani
s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje,
ocenilo glede na postavljene kriterije ter v
skladu z merili in razpoložljivimi sredstvi odločilo o načinu in višini sredstev, s katerimi bo
sofinanciralo izbrani program v letu 2003.
I. Predmet razpisa so programi na naslednjih področjih:
1. programi materinskih domov in zavetišč za ženske ter drugi programi strokovne
pomoči v primerih nasilja v družini,
2. programi stanovanjskih skupin, dnevnih centrov, centrov za svetovanje in zago-
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vorništvo ter programi individualizirane pomoči za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in njihove svojce,
3. programi stanovanjskih skupin ali bivalnih skupnosti za neodvisno življenje invalidov in drugi programi za organizacijo in
omogočanje neodvisnega življenja invalidov,
4. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem prepovedanih drog,
5. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola,
6. programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce,
7. programi samopomoči, pomoči in zagovorništva v primerih nasilja,
8. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starih,
9. programi centrov za kratkotrajno
dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo
otrok prikrajšanih za normalno družinsko
življenje,
10. programi specializiranih preventivnih
programov, namenjenih otrokom z že zaznanimi težavami,
11. programi svetovanja preko telefona
otrokom in odraslim v osebnih stiskah,
12. programi namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih
programov.
II. Programi bodo lahko sofinancirani na
različne načine, in sicer:
A) v enkratnem znesku, vendar največ
do 250.000 SIT,
B) za leto 2003,
C) v obdobju od leta 2003 do 2007 za v
razpisu navedene programe.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa, namen programa in želeni
način sofinanciranja.
Izvajalci programov, ki se odvijajo nekaj
ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu in kjer
gre za različne oblike skupin za samopomoč, v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanja socialne izključenosti,
ter pričakujejo od ministrstva sofinanciranje
v višini največ do 250.000 SIT, se na razpis
prijavijo z obrazcem 2003-A, v katerem je
zahtevano manj podatkov. Tovrstnim izbranim programom bodo sredstva za sofinanciranje nakazana v enkratnem znesku.
Izvajalci se za sofinanciranje programov,
v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr.: šolsko leto, obdobje
trajanja delavnice, …), v katerem je vnaprej
predvidena določena oblika dela, v katerem so posamezni uporabniki vključeni v
delo programa približno 2 uri tedensko, namen programa pa je predvsem pridobivanje
novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih
znanj in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev ali
različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev
in za katere pričakujejo sofinanciranje s strani ministrstva v višini več kot 250.000 SIT,
prijavijo z obrazcem 2003-B.
Izvajalci, ki se prijavljajo s programom,
za katerega pričakujejo, da bo izbran za
sofinanciranje v obdobju od leta 2003 do
2007, se prijavijo z obrazcem 2003-C, in
sicer za naslednja področja:

1. programi materinskih domov in zavetišč za ženske ter drugi programi strokovne
pomoči v primerih nasilja v družini,
2. programi stanovanjskih skupin ali bivalnih skupnosti za neodvisno življenje invalidov in drugi programi za organizacijo in
omogočanje neodvisnega življenja invalidov,
3. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem prepovedanih drog,
4. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola,
5. programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce.
Uporabniki v tovrstnih programih naj bi
bili praviloma vključeni v dalj časa trajajoče
aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave. Programi so posameznemu
uporabniku na voljo praviloma vsak dan oziroma več ur tedensko ali pa so organizirani
kot mreža programov enega izvajalca na nacionalnem nivoju. Namen programa naj bi
bila predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže oziroma sodelovanje pri oblikovanju nove. Izvajalci programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo. Prostovoljci v programu lahko dopolnjujejo
nosilno delo strokovnega kadra. Od teh programov med drugim pričakujemo, da se že
uspešno izvajajo in da je za njihovo izvajanje potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost programa in stabilnosti programa, zato se lahko za
ta način sofinanciranja prijavijo samo tisti
programi, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje določene s tem
razpisom.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa za vse programe skupaj je 150 milijonov tolarjev.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2003, razen v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
V. Pogoji
A) Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije,
2. program izvajajo v Republiki Sloveniji,
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih
aktih ali imajo šifro podrazreda 85.3 po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96,
89/98 in 12/99), (dokazilo je obvestilo o
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti
SURS-a ali s strani upravne enote overjen
ustanovitveni akt ali statut),
4. imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa (dokazila - priložene pogodbe),
5. program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in
predpisi socialnega varstva (dokazilo - izpolnjena razpisna dokumentacija),
6. imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
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delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovan delež s strani MDDSZ (dokazilo izpolnjena razpisna dokumentacija),
7. izvajalci pridobijo mnenje Socialne
zbornice Slovenije o uspešnosti izvajanja
programa za program, za katerega v finančni konstrukciji predlagajo sofinanciranje
MDDSZ v višini več kot 3.5 mio SIT, (dokazilo - mnenje Socialne zbornice Slovenije o
uspešnosti izvajanja programa).
B) Posebni pogoji za izvajalce programov, ki kandidirajo za sofinanciranje v obdobju od leta 2003 do 2007:
1. program se že najmanj tri leta uspešno izvaja oziroma predstavlja modifikacijo
ali širitev uspešno izvajanega programa istega izvajalca kar dokazujejo s pridobitvijo pozitivnega mnenja o uspešnosti izvajanega
programa s strani Socialne zbornice Slovenije (dokazilo - mnenje Socialne zbornice
Slovenije);
2. program je posameznemu uporabniku na voljo redno vsak dan oziroma več ur
tedensko ali pa je organiziran kot mreža
programov enega izvajalca na nacionalnem
nivoju (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija);
3. program se izvaja redno, na takšen
način in v takšnem obsegu, da je nujna redna zaposlitev v obsegu dela najmanj enega
strokovnega izvajalca za poln delovni čas
(dokazilo – priložena pogodba o zaposlitvi);
4. program ima zagotovljeno strokovno
vodstvo – strokovnega vodjo, ki je strokovni delavec po Zakonu o socialnem varstvu
z najmanj 5 letnimi delovnimi izkušnjami
od tega najmanj 2 letnimi izkušnjami na
področju, na katerem se izvaja prijavljeni
program - strokovni vodja v tem razpisu je
strokovni delavec po Zakonu o socialnem
varstvu z najmanj 5 letnimi izkušnjami, od
tega najmanj 2-letnimi izkušnjami na področju, na katerem se izvaja prijavljeni program (dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu s področja socialnega varstva in izjavo o delovnih izkušnjah na zahtevanih področjih dela);
5. izvajalci programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno
izobrazbo – strokovni izvajalci v tem razpisu
so strokovni delavci in sodelavci z višjo ali
visoko strokovno izobrazbo po Zakonu o
socialnem varstvu kar dokazujejo z ustrezno diplomo in strokovnim izpitom, drugi
usposobljeni delavci so ostali delavci, ki izvajajo posamezne aktivnosti v programu in
so za te aktivnosti usposobljeni (dokazilo diploma in potrdila);
6. program ima predvideno sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev najmanj v
višini 20% vseh predvidenih odhodkov
(ustrezna dokazila);
7. program ima podporo lokalne skupnosti v obliki brezplačne ali bolj ugodne oddaje prostorov v najem, finančnih sredstev
in podobno, kar dokazujejo z izjavami in
sklepi pristojnih organov (dokazila – pogodbe ali izjave lokalne skupnosti);
8. izvajalec predloži zaključni račun za
leto 2001, ki je potrjen s strani pristojnega
organa (dokazilo - s strani APP potrjeno bilanco uspeha oziroma stanja).
Če bo ministrstvo ugotovilo, da program
ne izpolnjuje posebnih pogojev za sofinan-
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ciranje v obdobju od leta 2003 do 2007,
ga bo v nadaljnjem postopku obravnavalo
kot program, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2003.
VI. Kriteriji za izbor programov ter merila za dodelitev sredstev in način sofinanciranja
1. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v enkratnem znesku, največ
do višine 250.000 SIT (programi prijavljeni
pod točko A):
A) kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,
2. uporabniki programa so jasno opredeljeni,
3. metode dela v programu omogočajo
doseganje ciljev,
4. prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih s strani MDDSZ že sofinanciranih programov,
5. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa;
B) sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci;
C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki bodo za enega ali več kriterijev pod razdelkom A ocenjeni z 0, programi, ki bodo prejeli 0 točk v
kriteriju številka 1 pod razdelkom C, ter programi, ki od možnih 12 točk ne bodo zbrali
vsaj 8 točk.
2. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v letu 2003 (programi prijavljeni pod točko B):
A) kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,
2. cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov in lokalne skupnosti,
3. potencialni uporabniki programa in
pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni,
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4. prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih s strani MDDSZ že sofinanciranih programov,
5. strokovna ravnanja, druge aktivnosti
ter izvajalci teh aktivnosti za doseganje ciljev programa so jasno opredeljeni,
6. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa,
7. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference...),
8. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev;
B) sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci;
C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa;
D) mnenje Socialne zbornice Slovenije
(samo za izvajalce, ki bodo zaprosili MDDSZ
za sredstva v višini več kot 3.5 mio SIT):
1. izvajalec predloži pozitivno mnenje o
uspešnosti izvajanega programa s strani Socialne zbornice Slovenije.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Programi bodo za posamezni
kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje
obravnave bodo izločeni programi, ki bodo za enega ali več kriterijev pod razdelkom A ocenjeni z 0, programi, ki bodo
prejeli 0 točk v kriteriju številka 1 pod razdelkom C, ter programi, ki od možnih 15
točk ne bodo zbrali vsaj 11 točk. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki
bodo zaprosili za sredstva v višini več kot
3.5 mio SIT in ne bodo pridobili pozitivnega mnenja pod točko D1.
3. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v obdobju od leta 2003 do
2007 (programi prijavljeni pod točko C):
A) kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,
2. cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov in lokalne skupnosti,
3. potencialni uporabniki programa in
pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni, iz programa pa je razvidno, da imajo pri vstopu prednost tisti s težjo obvladljivo socialno stisko,

4. prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih s strani MDDSZ že sofinanciranih programov,
5. strokovna ravnanja, druge aktivnosti
ter izvajalci teh aktivnosti za doseganje ciljev programa so jasno opredeljeni,
6. razdelana je časovna opredelitev strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti za doseganje ciljev programa,
7. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa,
8. program ima ustrezno vodeno dokumentacijo o delu z uporabniki,
9. program ima ustrezen način merjenja
rezultatov in evalvacije rezultatov,
10. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference...),
11. program ima izdelano vizijo dela do
leta 2007;
B) sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. uporabniki imajo možnost aktivnega
sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi programa,
2. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu,
3. izvajalci programa so tudi prostovoljci;
C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi in samo
stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa, glede na število
uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa;
D) mnenje Socialne zbornice Slovenije:
2. izvajalec predloži pozitivno mnenje o
uspešnosti izvajanega programa s strani Socialne zbornice Slovenije.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki ne bodo dosegli skupno vseh 17 točk od kriterija A do
kriterija C, ter pridobili pozitivnega mnenja
pod točko D1.
Ne glede na izpolnjevanje kriterijev po
točki VI.1., VI.2. in VI.3. lahko ministrstvo
zavrne vlogo, če ugotovi, da na določenem
območju ki ga pokrivajo regijske koordinacije CSD, že obstajajo programi, sofinancirani
s strani MDDSZ za obdobje 5 let, kar je
razvidno iz sklepov ministrstva o izboru večletnih programov (sklep št. 663-05-005 z
dne 22. 5. 2000, sklep št. 663-05-35 z dne
10. 8. 2001, sklep št. 663-05-004 z dne
24. 4. 2002 in sklep št. 663-05-542/02-08
z dne 16. 12. 2002).
Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko s strani MDDSZ prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh predvidenih odhodkov programa.
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2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa – stroški dela izvajalcev in materialni stroški, vezani na izvajanje programa,
kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik
dela izven zaposlitve, stroški dodatnega
usposabljanja in stroški supervizije za strokovne delavce. Investicije ne bodo sofinancirane!
3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil o delovanju programa v preteklem letu
bo ministrstvo določilo obseg sredstev za
stroške dela izvajalcev v programu, ki jih bo
sofinanciralo. Pri tem bo upoštevalo predvsem nujno število zaposlenih na število
uporabnikov v istovrstnih programih ob
upoštevanju specifičnosti programa.
4. V primeru, da bodo sredstva prijaviteljev na javni razpis presegla razpisana sredstva, bo ministrstvo prvenstveno zagotavljalo sredstva za stroške zaposlitev, razen v
primerih, ko bo iz prijave razvidno, da pri
izvajanju programa materialni stroški predstavljajo pomemben delež programa, ki jih
ni možno zagotoviti s strani uporabnikov programa.
5. Ministrstvo bo po proučitvi prijav na
razpis ter poročil o delovanju programa v
preteklem letu ocenilo nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri višine
sredstev bo upoštevalo nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med
posameznimi istovrstnimi programi. Poleg
tega bo pri posameznih vrstah stroškov
upoštevalo naslednja merila:
– za usposabljanja prostovoljcev in druga dodatna usposabljanja bo upoštevalo
največ 5.000 SIT letno. Za usposabljanje
prostovoljcev in dodatna usposabljanja se
bodo štela predvsem tista usposabljanja
prostovoljcev, ki so nujna za izvajanje prijavljenega programa;
– supervizija bo upoštevana za strokovne
delavce in sodelavce največ v obsegu 3 ure
na 100 ur neposrednega strokovnega dela.
Tako imenovana supervizija prostovoljcev bo
obravnavana kot del nujne strokovne podpore in vodenja prostovoljcev, kar je del rednega programa, za katerega so praviloma zadolženi strokovni delavci programa;
– v celotni vrednosti programa bo priznano največ 5% administrativnih stroškov
(stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca,
npr.: PTT storitve, pisarniški material, računovodske storitve...).
6. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medsebojno pomoč, glede na istovrstne programe in
ob upoštevanju specifičnosti posameznega
programa, sofinancirani največ do višine
250.000 SIT za posamezno skupino 8-15
uporabnikov.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se bodo iz predvidenih odhodkov
izločili tisti odhodki, ki jih ministrstvo v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more
sofinancirati. Preostali odhodki programa
bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob
upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj
in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril
določena višina sredstev, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za izvedbo programa v letu

2003. Merila bodo uporabljena za odmero
skupnih sredstev, s katerimi bo ministrstvo
sofinanciralo izbrani program in ne za sofinanciranje posameznih stroškov programa.
Na podlagi odmerjenega obsega sredstev
bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo sredstev na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega programa.
Način sofinanciranja programov socialnega varstva
Minister bo sprejel sklep o izboru izvajalcev programov in načinu njihovega sofinanciranja za leto 2003 ali v obdobju od 2003
do 2007. Na podlagi sklepa bo sklenjena
pogodba o sofinanciranju programov za leto 2003.
– Izvajalcem, katerih programi bodo prejeli največ 250.000 SIT, bodo sredstva nakazana v enkratnem znesku.
– Izvajalcem, katerih programi bodo prejeli več kot 250.000 SIT, bodo sredstva
nakazana v dveh obrokih (po podpisu pogodbe in oddaji prvega delnega poročila
ter po oddaji drugega delnega poročila).
– Izvajalcem, katerih programi bodo izbrani za sofinanciranje v obdobju od leta
2003 do 2007, bodo sredstva iz razpisa za
leto 2003, na podlagi delnih poročil, nakazovana v mesečnih obrokih. V prihodnjih letih bodo sredstva za izbrane programe zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno
leto po merilih, ki so bila podlaga za določitev sofinanciranja v letu 2003, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu, predložena vizija dela do leta 2007 in dejanske širitve programov v posameznem letu. Ministrstvo ni dolžno skleniti
pogodb za posamezno leto, če se spremeni
izvajanje programa, razen v primeru, ko ministrstvo soglaša s spremembami.
V letu 2007 bo minister za vse programe izbrane pod točko C, na podlagi evalvacije programa, ki bo opravljena v skladu z
navodili ministrstva, odločil o podaljšanju in
višini sofinanciranja programa.
VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2003 “prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2003“.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2003, vzorec pogodbe) na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, IV. nadstropje, Ljubljana ali na internetu na naslovu
HTTP://WWW.GOV.SI/MDDSZ/RAZPISI/PREDSTAVITEV.htm. Opozarjamo vas, da
pri delu z razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu uporabljate datoteko, ki je v
WORD obliki!
2. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
A) izpolnjena prijava na razpis (obrazec
2003-A, 2003-B ali 2003-C, glede na prijavljeni način sofinanciranja programa!), z
vsemi zahtevanimi podatki v obrazcu in s
prilogami,
B) odločba ali sklep Upravne enote o
registraciji,
C) obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS,
D) v primeru, da ponudnik nima šifre podrazreda 85.3, pa s strani upravne enote
overjen ustanovitveni akt ali statut,
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E) priloženo pozitivno mnenje Socialne
zbornice Slovenije o uspešnosti izvajanja
programa za vse programe, ki se prijavljajo
za sofinanciranje v obdobju od leta 2003
do 2007 in za vse ostale programe, ki so
zaprosili za sofinanciranje s strani MDDSZ v
višini več kot 3,5 mio SIT,
F) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe,
G) za izvajalce, ki kandidirajo za sofinanciranje v obdobju od leta 2003 do 2007
poleg točk A, B, C, D, E, F še vsa potrebna
dokazila, ki so zahtevana v poglavju V/B –
posebni pogoji (od točke 1- 8).
Namesto elementov B, C ali D lahko ponudnik navede številko in datum odločbe o
statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju socialnega varstva!
3. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Pravilno označena ponudba mora vsebovati označeno z oznako v levem zgornjem kotu na prednji strani kuverte, in sicer:
“Ne odpiraj – javni razpis programov socialnega varstva 2003“. Na hrbtni strani mora
biti napisan naslov prijavitelja!
4. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom za programe socialnega varstva
dobite pri Marjeti Ferlan Istinič, tel.
01/478-37-21, ali Borutu Grabrijanu, tel.
01/478-34-59.
Organizirano bo tudi informativno srečanje v Jakopičevi veliki dvorani Zavoda za
zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva 24,
Ljubljana, dne 13. 2. 2003, ob 10. uri.
5. Rok za oddajo ponudb je 24. 2.
2003.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
6. Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse
ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki VII/3. Ponudbe z več
programi v eni kuverti bodo v postopku
odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja! Izvajalec, ki prijavlja več različnih programov mora vsak program predložiti v posebni kuverti. Izvajalec, ki izvaja
program v več skupinah, se prijavi na razpis z eno ponudbo (npr. program medsebojne pomoči se izvaja v 6. skupinah na
treh lokacijah)!
7. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 28. 2. 2003 na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve. Odpiranje ne bo javno.
8. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v letu 2003, pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva, ko
bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
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Št. 404-9/2003-1
Ob-86344
Ministrstvo za gospodarstvo, Področje
za razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, objavlja razpise po Programu
ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2002-2006:
1. Javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj inovativnega okolja v letu
2003 - tehnološki centri, tehnološki parki
in inkubatorji
2. Javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj podjetniških inkubatorjev na
univerzah
3. Javni razpis za spodbujanje začetne
aktivnosti mikro in malih podjetij na mednarodnih trgih
4. Javni razpis za spodbujanje izvozne
intenzivnosti malih in srednjih podjetij
5. Javni razpis za spodbujanje neposrednih tujih investicij
6. Javni razpis za spodbujanje izhodnih investicij slovenskih podjetij
7. Javni razpis za spodbujanje uvajanja
in nadgrajevanja celovitih sistemov stalnih
izboljšav
8. Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij
9. Javni razpis za spodbujanje razvoja
grozdov
10. Javni razpis za spodbujanje tržne,
tehnološke in kadrovske prenove tekstilnih in oblačilnih ter usnjarskih in obutvenih podjetij
11. Javni razpis za spodbuditev priprave občinske prostorske dokumentacije za
razvojne potrebe turizma v letih 2003 in
2004
v skupni vrednosti 3.602,000.000 SIT.
Javni razpisi za:
1. dodeljevanje spodbud za tehnološko
razvojne projekte, ki so povezani z RR dejavnostjo podjetij v letu 2003 in 2004,
2. investicije v nove tehnologije,
3. spodbujanje novih domačih investicij z upoštevanjem regionalnih kriterijev,
4. spodbujanje razvoja skupne turistične infrastrukture,
5. spodbujanje prijav podjetij na razpise
6. okvirnega programa Evropske unije,
bodo objavljeni naknadno.
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002-2006 in pravila dodeljevanja neposrednih razvojnih spodbud države, ki so
osnova za izvajanje javnih razpisov, so
predstavljena v nadaljevanju:
I. PROGRAM UKREPOV ZA POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA IN KONKURENČNOSTI ZA OBDOBJE 2002–2006
Politika razvoja podjetništva in konkurenčnosti je usmerjena v sistemske ukrepe za
ustvarjanje bolj stimulativnega okolja, posredne spodbude za razvoj podjetništva in inovativnosti ter neposredne finančne spodbude (v nadaljevanju: ukrepe) podjetjem za krepitev njihove konkurenčne sposobnosti, v
skladu z razvojnimi cilji in usmeritvami. Program zajema predstavitev posrednih in neposrednih spodbud podjetjem in drugim organizacijam za pospeševanje podjetništva in
konkurenčnosti.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1. PROGRAM: Znanje za razvoj
Program je usmerjen v povečanje ustvarjanja, prenosa in uporabe znanj za dolgoročno skladen razvoj.
Namen: Izboljšanje pretoka znanja iz izobraževalnih in raziskovalnih institucij v gospodarstvo
Cilji: Spodbujanje sodelovanja in pretoka raziskovalnega kadra med institucijami
znanja in gospodarstvom; povečanje deleža skupnih R&D projektov, povečanje zaposlovanja raziskovalnega kadra v gospodarstvu.
Namen: Krepitev mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanja in povečanje mobilnosti raziskovalcev
Cilji: Spodbujanje vključevanja slovenskega gospodarstva v mednarodne razvojno raziskovalne in tehnološke mreže; povečanje deleža projektov vključenih v mednarodne znanstveno raziskovalne programe.
2. PROGRAM: Izboljšanje konkurenčnih
sposobnosti podjetij.
Program je usmerjen v krepitev ključnih
faktorjev uspeha podjetij:
Namen: Spodbujanje podjetniških vlaganj v tehnološki razvoj in inovativnost
Cilji: Zmanjšanje razkoraka med deležem javnih in zasebnih sredstev za raziskave in razvoj in približevanje povprečju EU,
povečanje podjetniških vlaganj v R&D.
Namen: Spodbujanje internacionalizacije podjetij
Cilji: Povečanje vpetosti slovenskega gospodarstva v mednarodne tokove in povečanje izhodnih investicij.
Namen: Spodbujanje uvajanja strategij
za povečevanje produktivnosti
Cilji: zmanjšanje zaostanka v produktivnosti, merjeno z dodano vrednostjo na zaposlenega, med slovenskim gospodarstvom
in povprečjem EU.
Namen: Spodbujanje povezovanja podjetij in razvoja grozdov
Cilji: krepitev razvojnih sposobnosti slovenskega gospodarstva na področjih s komparativnimi prednostmi v doseženem nivoju
razvoja znanja in tehnologij.
3. PROGRAM: Spodbujanje podjetništva in izkoriščanja podjetniških priložnosti.
Cilj programa je pospešitev trenda nastajanja novih podjetij z ustvarjanjem stimulativnega okolja in podporo novim investicijam.
Namen: Promocija podjetništva in razvoj
podpornega okolja
Cilji: Liberalizacija pogojev za ustanavljanje novih podjetij in izboljšanje pravnega
okolja; izboljšanje dostopa podjetnikov do
informacij, znanja in virov financiranja; izboljšanje dostopnosti in kvalitete svetovalnih
storitev za podjetnike in ustvarjanje trga začetnega ter tveganega kapitala.
Namen: Spodbujanje nastajanja in razvoja malih in srednjih podjetij in spodbujanje investicij

Cilji: Pospešitev trenda ustanavljanja novih podjetij in povečanje deleža tehnološko
zahtevnih podjetij v strukturi SME.
Namen: Spodbujanje razvoja turizma
Cilji: Povečanje prepoznavnosti, atraktivnosti in konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
II. PRAVILA DODELJEVANJA NEPOSREDNIH RAZVOJNIH SPODBUD DRŽAVE
1. Izhodišča
Razvojne spodbude države (državne pomoči) zajemajo neposredna finančna sredstva državnega proračuna, ki se dodeljujejo
podjetjem za odpravljanje ugotovljenih
strukturnih neskladij in predstavljajo nujno
pomoč države pri realizaciji zastavljenih dolgoročnih ciljev gospodarskega razvoja.
Dodeljevanje razvojnih spodbud države
v okviru programa temelji na naslednjih izhodiščih:
– Spodbude so praviloma usmerjene na
celoten podjetniški sektor, ne glede na velikost podjetij, panogo dejavnosti, obliko registracije, lokacijo ali lastništvo, v skladu z
domačo zakonodajo in s pravili dodeljevanja državnih pomoči Evropske skupnosti,
kar pomeni:
– za podjetja, ki so zajeta v posebnih
programih (tekstilna in oblačilna ter usnjarska in obutvena industrija) je potrebno upoštevati posebna pravila;
– za podjetja iz naslednjih panog:
kmetijstvo in ribištvo, ladjedelništvo in transport, jeklarstvo, premogovništvo, industrija motornih vozil ter industrija sintetičnih vlaken je potrebna posebna obravnava pri komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi;
– za dodeljevanje državnih pomoči in
varstvo konkurence je potrebno upoštevati
pravila tako glede namenov kot tudi dovoljene višine državne pomoči.
– Spodbude so prioritetno namenjene
vlaganju v razvoj znanj in sposobnosti, ključnih tehnologij in odpiranju delovnih mest, ki
ustvarjajo visoko dodano vrednost. Država
v skladu s pravili dodeljevanja pomoči za
posamezne namene in v okviru upravičenih
stroškov s sofinanciranjem prioritetno podpira celovite, strateško naravnane projekte
podjetij.
– Spodbude se dodeljujejo na transparenten način, preko javnih razpisov na osnovi enakih pogojev za vsa podjetja, neodvisnih meril ocenjevanja in preglednega sistema spremljanja ter nadzora nad dodeljevanjem državnih pomoči. Sredstva države
se dodeljujejo na podlagi predloženih vlog
v katerih je zajeta obrazložitev projektov.
Pri dodeljevanju razvojnih spodbud se
upoštevajo naslednja splošna pravila:
Sheme državnih pomoči
– Razvojne spodbude države po tem
programu se dodeljujejo za izvajanje razvojnih projektov podjetij za posamezne namene, ob upoštevanju pravil po horizontalnih
in regionalnih shemah državnih pomoči
(Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državne pomoči Ur. l. RS št. 59/00).
– Ministrstvo za gospodarstvo je upravljalec dveh shem – Raziskave in razvoj in
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Mala in srednje velika podjetja. Dajalci državnih pomoči (javni skladi, razvojne agencije, inkubatorji, tehnološki parki, ostali poslovni subjekti,…) si morajo pridobiti pred
uradno objavo dodeljevanja državnih pomoči soglasje ministrstva, pristojnega za mala
in srednje velika podjetja oziroma za raziskave in razvoj kot upravljavca sheme. V
skladu s 5. členom uredbe o namenih in
pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter
določitev pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur.
l. RS, št. 59/00) pa morajo upravljavcu sheme poročati o dodeljenih pomočeh. Podatki o začetku dodeljevanja državnih pomočeh malim in srednje velikim podjetjem ter
pomočeh za raziskave in razvoj morajo biti
posredovani Ministrstvu za gospodarstvo –
Področje za podjetniški sektor in konkurenčnost 15 dni pred uradno objavo za dodeljevanje pomoči, podatki o dodeljenih državnih pomočeh za te namene pa morajo
biti posredovani Ministrstvu za gospodarstvo – Področje za podjetniški sektor in konkurenčnost v 15 dneh po dodelitvi.
Za posamezne namene iz tega programa se uporabljajo tudi druge sheme državnih pomoči. Ministrstvo v teh primerih redno poroča o danih pomočeh nosilcem
shem.
Pravila dodeljevanja
– Program upošteva dodatke iz predpisov za državno regionalno pomoč, območja (a) in območja (b) so določena v regionalni karti državnih pomoči (Regionalna karta je določena kot priloga Pravilniku o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih
državnih pomoči v Republiki Sloveniji, Ur. l.
RS, št. 58/01)
– Pomoč se lahko dodeli, če predstavlja
spodbudo za izvedbo projekta oziroma je
zanj nujno potrebna.
– Do spodbud iz tega programa niso
upravičena podjetja, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– oziroma podjetja v težavah, ki dobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje
– Program upošteva pravilo kumulacije
državnih pomoči, kar pomeni, da skupna
višina vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov ne
sme preseči dovoljene skupne višine pomoči po namenih, za kar so vzpostavljeni
instrumenti nadzora in spremljanja izpolnjevanja pravila kumulacije.
Upravičenci
– Kot podjetje – upravičeni prejemnik –
se za namene te uredbe štejejo gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o
gospodarskih družbah kot:
– osebne družbe (družbe z neomejeno odgovornostjo, komanditne družbe in tihe družbe),
– kapitalske družbe (družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe in komanditne delniške družbe) ter
– samostojni podjetniki posamezniki
(fizične osebe), ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost.
Za posamezne namene so lahko upravičenci tudi druge pravne osebe, če je to
posebej navedeno v posameznem ukrepu.

– Za definicijo malih in srednjih podjetij
se upoštevajo merila iz 52. člena Zakona o
gospodarskih družbah:
Malo podjetje je podjetje, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem
poslovnem letu so manjši od 1.000 mio tolarjev,
– vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 500 mio tolarjev.
– V okviru malih podjetij se opredeljuje tudi posebna skupina mikro podjetij
(od 0 do 10 zaposlenih), ki imajo zaradi
svoje majhnosti specifične značilnosti in so
zato nekateri ukrepi prilagojeni tej skupini.
Srednje podjetje je podjetje, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu je večje od 50 in ne
presega 250,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem
poslovnem letu so manjši od 4.000 mio
tolarjev,
– vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 2.000 mio tolarjev.
– Kot dodatni kriterij za definiranje prejemnika po velikosti se upošteva načelo neodvisnosti, po katerem je podjetje neodvisno, če posamezna gospodarska družba ali
povezana družba, ki ne ustreza pogojem za
majhna in srednje velika podjetja, razpolaga z njegovimi lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 20%. Meja
se lahko prekorači, če je podjetje v lasti
delniških družb, ali institucionalnih investitorjev, in pri tem ne izvajajo aktivne lastniške politike.
– Raziskovalno razvojna organizacija je
javni zavod (Javni raziskovalni zavod, univerza, fakultete in druge visokošolske organizacije), zavod, registriran za opravljanje
raziskovalno razvojne dejavnosti ter razvojne enote podjetij, registrirane za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti. Vse institucije morajo za pridobivanje državnih
sredstev izpolnjevati pogoje določene v Zakonu o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91-I) in ustreznih podzakonskih aktih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in Ministrstva za gospodarstvo.
Ta pravila veljajo samo za nove projekte
po sprejemu Programov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006.
2. Postopek dodeljevanja
Razvojne spodbude se dodeljujejo preko Ministrstva za gospodarstvo ali drugih
ministrstev, ali preko drugih institucij (agencije, skladi,…), če so bile ustanovljene z
namenom spodbujanja razvoja podjetniškega sektorja v Sloveniji, v nadaljevanju: nosilci spodbud. Razvojne spodbude se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki jih praviloma objavi vsako leto. Postopek javnega
razpisa vodi strokovna komisija (v nadaljevanju:komisija), ki jo imenuje odgovorna
oseba nosilca spodbud s sklepom.
Javni razpis mora biti objavljen v Uradnem listu RS, dodatno pa lahko tudi v javnih medijih.
Postopek dodeljevanja neposrednih razvojnih spodbud poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
(Ur. l. RS, št. 66/01).
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Razvojne spodbude, ki jih bo dodeljeval
Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva ali drugi javni finančni skladi, se bodo
dodeljevale v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva in drugih javnih skladov.
3. Pravila dodeljevanja razvojnih spodbud
Dodeljevanje razvojnih spodbud poteka
po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij,
skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči EU in z domačo zakonodajo, za:
– raziskave in razvoj,
– mala in srednje velika podjetja,
– usposabljanje,
– regionalni razvoj.
3.1. Raziskave in razvoj
Namen dodeljevanja pomoči za raziskave in razvoj je spodbujati raziskovalno dejavnost podjetij, spodbujati sodelovanje z
institucijami znanja, povezovanje na raziskovalno razvojnem področju ter spodbujati razvoj podporne infrastrukture. Cilj je povečevanje investicij v nove produkte, tehnologije
in izboljšave tehnoloških procesov.
Namen pomoči
Sofinanciranje industrijskih raziskav,
predkonkurenčnih razvojno raziskovalnih aktivnosti in študij tehnične izvedljivosti, kjer
pomenijo:
– industrijske raziskave pridobivanje znanja za razvoj novih proizvodov, postopkov in
storitev ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, postopkov in storitev;
– predkonkurenčne razvojno raziskovalne aktivnosti za oblikovanje rezultatov (industrijskih) raziskav v načrt, postavitev ali
obliko za nove, spremenjene ali izboljšane
proizvode, postopke ali storitve, če so ti
namenjeni prodaji ali uporabi, vključno s sestavo začetnega prototipa, ki ne bi bil uporaben v trgovanju. To lahko vključuje tudi
osnovno opisovanje in oblikovanje ostalih
proizvodov, postopkov ali storitev in začetne demonstracijske projekte ali pilotne projekte, če takih projektov ni mogoče pretvoriti ali uporabiti za industrijsko uporabo ali
tržno izkoriščanje;
– študije o tehnični izvedljivosti pogoj za
izvedbo industrijske raziskave in predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti;
– stroški opreme, ki se uporabljajo za
izvedbo raziskovalno razvojnih aktivnosti.
Instrument pomoči so dotacije, ugodna
posojila, subvencija obrestne mere, kapitalski vložki, davčne oprostitve in olajšave, kot
so določene z davčnimi predpisi.
V nekaterih primerih je v okviru posameznih ukrepov možno izvajati tudi projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, opredeljene z shemo za področje razvoja in raziskav
– shema
MŠZŠ,
št.
0005-5228018-2000 Projekti temeljnega
in aplikativnega raziskovanja
– shema
MŠZŠ,
št.
0001-5228018-2000 Raziskave in razvoj
– temeljne raziskave.
Upravičeni stroški in višina pomoči:
Industrijske raziskave, predkonkurenčne
razvojno raziskovalnih aktivnosti in študije
tehnične izvedljivosti
– Stroški osebja, raziskovalci, tehniki in
ostalo podporno osebje, ki je zaposleno
izključno za raziskovalno dejavnost
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– Stroški instrumentov, opreme in zemlje ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in
stalno za raziskovalno dejavnost
– Stroški svetovanja in drugih storitev, ki
se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim
znanjem in patenti, ki so kupljeni iz zunanjih
virov
– Dodatni skupni stroški, ki so nastali
neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti.
– Ostali stroški delovanja (npr.stroški
materialov, energentov in podobno), ki so
nastali neposredno kot rezultat raziskovalne
dejavnosti.
Za industrijske raziskave se lahko dodeli
pomoč do višine 50% upravičenih stroškov
projekta. Za predkonkurenčne razvojno raziskovalne aktivnosti se lahko dodeli pomoč
do višine 25% upravičenih stroškov projekta. Za študije o tehnični izvedljivosti se lahko dodeli pomoč v višini 75% upravičenih
stroškov projekta, če so pogoj za izvedbo
industrijske raziskave, in v višini 50% upravičenih stroškov projekta, če so pogoj za
izvedbo predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti. Za investicije povezane z
razvojem novih produktov in tehnologij in
izboljšave tehnoloških procesov je mogoče
dodeliti pomoč do višine 25% upravičenih
stroškov investicije.
K zgoraj omenjenim omejitvam je mogoče nameniti dodatke v naslednjih primerih:
– kjer je pomoč namenjena majhnim in
srednjim podjetjem, dodatnih 10 odstotnih
točk;
– kjer se razvojni projekt izvaja v regiji,
ki spada po veljavni regionalni karti v območje (a) za 10 odstotnih točk in v območje (b)
za 5 odstotnih točk;
– ko je raziskovalni projekt del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj za 15 odstotnih točk in če projekt
vključuje čezmejno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami in
so rezultati široko dostopni in objavljeni ob
upoštevanju pravic intelektualne lastnine za
25 odstotnih točk;
– ko je raziskovalno razvojni projekt prioriteten v smislu nacionalne tehnološke in
razvojne politike ter vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, je mogoče povečanje
za 10 odstotnih točk;
– ko so rezultati projekta široko dostopni in objavljeni, licence za patente so podeljene ali potekajo druge demonstracijske
dejavnosti v višini 10 odstotnih točk.
Odstotne točke iz prejšnjih odstavkov se
lahko seštevajo, toda višina pomoči ne sme
preseči 75% za industrijske raziskave in
50% za predkonkurenčne razvojne – raziskovalne aktivnosti.
Sofinanciranje stroškov opreme, ki se
uporablja za raziskovalno razvojne aktivnosti (do 50% stroškov opreme).
Kolikor je instrument pomoči kredit pod
ugodnimi pogoji, razlika med komercialnimi
in zaračunanimi obrestmi ne sme presegati
dovoljenih stopenj pomoči za raziskovalno
razvojne aktivnosti iz tega poglavja. Posojila
morajo biti tudi ustrezno zavarovana.
Upravičenci
Upravičenci do pomoči za raziskave in
razvoj so podjetja, ne glede na velikost, lo-
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kacijo in vrsto dejavnosti, tehnološki centri,
raziskovalno razvojne organizacije ter tehnološki parki in inkubatorji, ki zagotavljajo infrastrukturo za raziskovalno razvojno dejavnost. Nekaj pomoči pa je namenjeno tudi
posameznikom.
3.2. Mala in srednje velika podjetja
Namen dodeljevanja pomoči za mala in
srednje velika podjetja je pospešitev nastajanja malih podjetij in zagotavljanje pogojev
za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjevelikih podjetij. Pomoč se praviloma dodeli,
če:
– ima stimulativni učinek in ni namenjena samo zmanjševanju stroškov podjetja,
– pozitivni učinki pomoči presegajo negativne učinke, ki jih ima ta na konkurenco.
Nameni pomoči:
– spodbujanje investicij:
– začetne investicije, nastajanje novih enot malega gospodarstva,
– investicije v razširjanje dejavnosti in
rast malih in srednje velikih podjetij,
– investicije v tehnološki razvoj in razvoj novih produktov ter storitev v malih in
srednje velikih podjetjih (MSP)
– svetovanje in razširjanje znanja:
– svetovanje pri pripravi in izvajanju
strateških razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij,
– svetovanje v fazi nastajanja in rasti
MSP,
– usposabljanje podjetnikov in zaposlenih v MSP,
– razširjanje znanja za krepitev konkurenčnih in inovacijskih sposobnosti MSP,
– promocija izdelkov in storitev MSP.
Upravičeni stroški in višina pomoči:
Investicije:
– materialne in nematerialne investicije
za mala podjetja v višini do 15% od vrednosti investicij, za srednje velika podjetja v višini 7,5% od vrednosti investicij:
– materialne investicije zajemajo stroške nakupa zemljišč, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, gradnja oziroma nakup objektov ter nakup strojev in opreme (samo za nove stroje in opremo),
– nematerialne investicije zajemajo
pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščita lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know howa ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– odpiranje novih delovnih mest:
– stroški plač novo zaposlenih delavcev za obdobje dveh let.
Če se zagotavlja pomoč za nova delovna mesta, morajo biti le ta ustvarjena v obdobju treh let po zaključku investicije in morajo prispevati k neto povečanju števila zaposlenih v podjetju glede na povprečje zadnjih dvanajstih mesecev.
Novo odprta delovna mesta, nastala na
podlagi pomoči, morajo obstajati po prejeti
pomoči za ta namen vsaj še 5 let.
Pomoč se lahko dodeli za investicije in
novo zaposlovanje, vendar skupna višina
pomoči ne sme preseči odstotnih točk, definiranih v prvem odstavku.
Če se investicija izvaja v regijah, ki so po
veljavni regionalni karti upravičene do regionalnih pomoči, se pomoč dodeli do zgornje meje kot je določeno z veljavno regionalno karto. Višji regionalni limiti se lahko

upoštevajo le, če je investicija v regiji 5 let
in če investitor sam zagotavlja najmanj 25%
vrednosti investicije.
Svetovanje in razširjanje znanja:
– svetovalne storitve v okviru strateških
razvojnih projektov za povečevanje konkurenčne in inovacijske sposobnosti MSP
v višini do 50% stroškov svetovanja (povečevanje produktivnosti, internacionalizacija, tehnološki razvoj, povezovanje podjetij,…);
– svetovalne storitve enkratne narave do
50% stroškov storitev, ki so podjetjem na
voljo le v začetni fazi razvoja podjetja na
področju usposabljanja, upravljanja, finančnega poslovanja, razvoja in uvajanja novih
tehnologij, zaščite intelektualne lastnine in
podobno in so organizirane v inkubatorjih in
tehnoloških parkih (kjer je inkubator pravna
oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za začetek delovanja novega podjetja
in nudi infrastrukturo ter skupne storitve podjetnikom začetnikom – inkubirancem; tehnološki park je pravna oseba, ki nudi infrastrukturno in storitveno podporo začetnikom enako kot inkubator, vendar za realizacijo visoko tehnoloških projektov). Ta
pomoč se zagotavlja podjetjem le za omejeno obdobje, največ štirih let;
– svetovalne storitve v fazi nastajanje in
rasti MSP po sistemu subvencioniranega
svetovanja preko napotnic – vavčerjev;
MSP lahko v okviru organiziranega sistema svetovanja preko pospeševalne mreže
za malo gospodarstvo pridobi povračilo
stroškov svetovanja do 50% za storitve, ki
niso stalne aktivnosti podjetja in niso povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja;
– svetovanje in razširjanje specifičnega
znanja za potrebe izvajanja strateških razvojnih projektov v MSP do 50% stroškov,
kar zajema:
– podjetniško svetovanje za skupine
podjetij,
– stroški svetovanja v povezavi s projekti za razvoj podjetništva,
– svetovalne storitve za pridobivanje
benchmarking informacij, strokovne literature, pridobivanje tržnih informacij, …
Promocija izdelkov in storitev MSP:
– udeležba na sejmih in razstavah v višini 50% upravičenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice. Pomoč je lahko
dodeljena le za prvi nastop na določenem
sejmu ali razstavi.
Če se dodeljuje pomoč v regijah, ki so
po veljavni regionalni karti upravičene do
regionalnih pomoči, se pomoč dodeli do
zgornje meje kot je določeno z veljavno regionalno karto
Pomoč se lahko dodeli za celovite strateške razvojne projekte podjetij s kombinacijo upravičenih stroškov za različne namene, vendar skupna višina pomoči ne sme
preseči 50% točk oziroma 65% točk ob
upoštevanju regionalnih kriterijev.
Instrumenti pomoči so:
– dotacije,
– ugodna posojila,
– poroštva,
– kapitalski vložki,
– davčne oprostitve in olajšave, kot so
določene z davčnimi predpisi.
3.3. Usposabljanje
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Namen pomoči:
Sofinanciranje vlaganj v usposabljanje zaposlenih, ki je namenjeno za posebno ali splošno usposabljanje zaposlenih v podjetjih.
Posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivo na sedanjem ali bodočem
delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki
je koristnik pomoči. Intenzivnost pomoči je
do 25% velika podjetja in do 35% mala in
srednje velika podjetja.
Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja zaposlenih v podjetjih. Intenzivnost pomoči je do 50% za
velika podjetja in do 70% mala in srednje
velika podjetja.
Dodatek za usposabljanje je 10% po regionalni karti.
Upravičeni stroški usposabljanja so:
– stroški predavatelja oziroma inštruktorja;
– potni stroški inštruktorjev in oseb, ki
se usposabljajo;
– odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom uporabe za namen usposabljanja;
– stroški svetovanja povezani z usposabljanjem;
– ostali tekoči stroški (šolnina, najem
prostora, oskrba,…);
– del stroškov plače delavca, ki se usposablja, za čas dejanskega usposabljanja, do
višine vseh ostalih upravičenih stroškov.
Instrument je dotacija.
3.4. Začetne investicije in odpiranje delovnih mest
Namen pomoči:
Spodbujanje začetnih investicij in odpiranje delovnih mest v novo nastalih ali že
obstoječih podjetjih.
Instrumenti pomoči so: dotacija, kredit,
sovlaganje
Spodbude se dodeljujejo po:
– veljavni shemi Ministrstva za gospodarstvo št. 0004-5715334-2001.
4. Spremljanje in nadzor nad izvajanjem
programa
Za spremljanje in nadzor nad izvajanjem
programa je organiziran Oddelek za spremljanje in nadzor razvojne politike, ki zagotavlja:
– enotno evidenco nad dodeljevanjem
državnih pomoči ministrstva po podprogramih in po prejemnikih državnih pomoči,
– nadzor nad namensko porabo sredstev s preverjanjem dokazil o namenski porabi sredstev,
– spremljanje izvajanja programa po prejemnikih z vrednotenjem rezultatov razvojnih aktivnosti glede na zastavljene cilje in
indikatorje po podprogramih,
– spremljanje učinkov razvojnih spodbud
glede na strateške cilje ekonomske politike,
– poročanje o dodeljenih sredstvih po
prejemnikih, pregled nad dodeljenimi sredstvi na osnovi shem, ki jih upravlja MG –
PRPSK, ter za poročanje o danih državnih
pomočeh Sektorju za nadzor državnih pomoči.
Nadzor nad namensko porabo sredstev
Razvojne spodbude se dodeljujejo na
osnovi javnih razpisov, ki določajo pogoje, v
skladu z določili tega Programa, za pridobitev spodbud, namene in upravičene stroške
sofinanciranja razvojnih aktivnosti ter merila
za ocenjevanje projektov in dodeljevanje

spodbud. Prejemniki spodbud morajo predložiti vlogo ter opis razvojnega projekta v
skladu z standardizirano metodologijo prijave, ki je priloga posameznemu razpisu.
Razvojne spodbude se dodeljujejo kot
povračilo stroškov za izvedene aktivnosti
prejemnikov, v skladu z določili pogodbe o
dodelitvi razvojnih spodbud, kar prejemniki
dokazujejo:
– s poročilom o izvedenih aktivnosti in
doseženih rezultatih, v skladu z v vlogi predloženim načrtom aktivnosti ter načrtom financiranja po upravičenih stroških;
– z dokazili o plačilu stroškov za posamezne aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja (kopije računov in izpiski APP, banke
oziroma izpis stroškovnega mesta, v kolikor
gre za uveljavljanje stroškov lastnega razvojno raziskovalnega dela in stroškov povezanih s tem delom).
Ministrstvo zagotavlja nadzor nad namensko porabo sredstev neposredno s pregledom skladnosti sprejetega načrta aktivnosti in načrta financiranja po upravičenih
stroških ter predloženih dokazil o plačilu.
Izplačilo deleža sofinanciranja razvojnih aktivnosti po pogodbi ni možno, v kolikor niso
predložena vsa dokazila in ni dokazana skladnost s sprejetim načrtom oziroma je možno samo do višine dokazanih stroškov.
Spremljanje rezultatov in učinkov razvojnih spodbud
Spremljanje rezultatov in učinkov razvojnih spodbud se zagotavlja na dveh nivojih:
– Na nivoju projekta oziroma prejemnika
z vrednotenjem neposrednih rezultatov razvojnih projektov po področjih oziroma podprogramih, na osnovi indikatorjev, ki jih prejemniki definirajo ob prijavi projekta in so
obvezni sestavni del vloge za pridobitev razvojne spodbude. Spremljanje poteka posredno z vrednotenjem poročil prejemnikov, ki
jih predložijo ob zaključku posameznih faz
in zaključku celotnega projekta ter neposredno z vključevanjem neodvisnih evalvatorjev za oceno uspešnosti realizacije posameznega projekta.
– Na nivoju programa pospeševanja razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti na osnovi zastavljenih ciljev in indikatorjev
za spremljanje učinkov razvojnih spodbud.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003
Ob-86346
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za spodbude za razvoj inovativnega
okolja v letu 2003 – tehnološki centri,
tehnološki parki ter inkubatorji
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).
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2. Predmet razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
razvoja inovativnega okolja, ki bo malim in
srednje velikim podjetjem omogočalo boljši
dostop do znanja, rezultatov raziskav, novih
tehnologij in drugih storitev za njihovo rast
in lastni razvoj, ker si težje sama zagotavljajo kritično maso znanja in kadrov za vodenje raziskovalno razvojnih aktivnosti ter
uspešen dolgoročen razvoj. Za razvoj inovativnega okolja Ministrstvo sofinancira raziskovalno razvojno dejavnost in storitve tehnoloških centrov, sofinancira infrastrukturo in podporne storitve tehnoloških parkov
in inkubatorjev ter spodbuja pripravo dolgoročnih razvojnih strategij za razvoj posameznih institucij.
3. Namen razpisa
Javni razpis se deli na dva dela: tehnološki centri in tehnološki parki z inkubatorji.
3.1. Tehnološki centri
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov tehnoloških centrov, ki jih za
namene opredeljene v tem razpisu tehnološki centri prijavijo. Glede na dosedanji
razvoj tehnoloških centrov in priporočil ministrstvo podpira naslednje oblike tehnoloških centrov: centri tehnološke odličnosti,
sektorski oziroma branžni tehnološki centri in tehnološki centri, ki so organizirani za
potrebe regij. Regionalne tehnološke inovacijske pisarne niso predmet tega razpisa.
Tehnološki center predstavlja skupno
razvojno raziskovalno enoto več gospodarskih družb, ki s svojim delovanjem zagotavlja racionalno izrabo razvojno raziskovalne
infrastrukture, spodbuja trajnejše povezovanje razvojno raziskovalne sfere in gospodarstva ter gospodarskih organizacij med
seboj. Naloga tehnoloških centrov je tudi
omogočiti lažji dostop malim in srednjim podjetjem do kvalitetnega znanja, najnovejših
tehnologij in raziskovalnih rezultatov, ki jih
za uporabnike razvije tehnološki center sam
oziroma je znanje pridobljeno v sodelovanju
z zunanjimi izvajalci.
Natančnejše opredelitve centrov so v
razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo podpira raziskovalno razvojne projekte, projekte vpeljave novih storitev
in podpornih dejavnosti tehnoloških centrov
za podjetja, kot npr. svetovanje in pomoč
pri pripravi EU projektov, publiciranje informacij o novih tehnologijah, vzpostavitev informacijskih povezav, izvajanje meritev in
certificiranja, itd. in sicer s sofinanciranjem
predlaganih projektov v okviru tega javnega
razpisa.
Ministrstvo podpira med drugimi projekti
uvajanja novih storitev in podpornih dejavnosti tehnoloških centrov tudi pripravo strategije razvoja tehnoloških centrov za njihov
nadaljnji razvoj skladno z predlaganimi oblikami tehnoloških centrov.
Upravičeni stroški za sofinanciranje projektov tehnoloških centrov, ki se bodo priznali so:
– stroški za izvajanje razvojno raziskovalnih projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav v višini do 50% in do 25%
vrednosti upravičenih stroškov za predkonkurenčno razvojnih aktivnosti:
– stroški osebja (evidentirani raziskovalci in razvijalci),
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– stroški inštrumentov, opreme, zemljišč ter poslopij,
– ostali stroški (stroški režije, stroški
materiala, energentov in podobno), ki so
neposredno povezani z prijavljenimi razvojno raziskovalnimi projekti;
– stroški svetovanja in storitev za izvedbo razvojno raziskovalnih projektov ter uvajanje novih tehnologij – do 50% vrednosti
upravičenih stroškov;
– stroški dela strokovnjakov za izvajanje
projekta vzpostavitve in uvajanja novih storitev in podpornih dejavnosti tehnološkega
centra – do 50% vrednosti upravičenih stroškov.
3.2. Tehnološki parki in inkubatorji
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje storitev inkubatorjev in tehnoloških parkov za podporo srednjim in malim podjetjem (inkubirancem). Inkubator je pravna
oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za začetek delovanja novega podjetja
in nudi infrastrukturo ter skupne storitve svetovanja podjetnikom začetnikom – inkubirancem. Tehnološki park je posebna oblika
inkubatorja, ki je usmerjeno na podjetja z
visoko tehnološko zahtevnostjo in podjetja,
ki komercializirajo lastno RR dejavnost. Ministrstvo bo inkubatorjem zagotovilo sofinanciranje stroškov svetovanja za podjetja, ki
delujejo v njenem okviru in del stroškov skupne infrastrukture.
Podjetja v inkubatorju in tehnološkem
parku so lahko deležna spodbud le omejeno obdobje in sicer največ do 4. leta delovanja. Po tem obdobju inkubator in tehnološki park za podjetja ne moreta dobiti podpore. Dovolijo se posebni primeri v tehnoloških parkih, katere pa mora potrditi
skupščina tehnološkega parka in se tako
štiriletno obdobje po potrebi podaljša. To
velja predvsem zato, ker imajo določene
panoge in z njimi povezane tehnologije različne inkubatorske lastnosti glede hitrosti
razvoja.
Projekte tehnološkega parka oziroma inkubatorja predstavljajo podjetja in njihovi
projekti, ki delujejo v tehnološkem parku in
so navedena v vlogi.
V fazi spremljanja poročil se kot projekti
razumejo podjetja, ki delujejo v okviru tehnološkega parka in so upravičena do subvencioniranja ter so jim priznani določeni
upravičeni stroški v višini 25%.
Osnova za dokazovanje dejanskih stroškov je opredeljena v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
V primeru odobritve nižjih sredstev kot
so bila zaprošena, lahko vodstvo parka
opredeli prioriteto porabe v skladu z razvojno vizijo v okviru namena razpisa.
Upravičeni stroški so:
– svetovalne storitve enkratnega značaja, ki so podjetjem na voljo le v začetni fazi
projekta razvoja posameznega podjetja na
področju usposabljanja, upravljanja, računovodstva, knjigovodstva ter finančnega poslovanja, novih tehnologij (posebno informacijskih), varstva okolja, zaščite intelektualne lastnine in podobno, ocene izvedljivosti novih predlogov ter razširjanje znanja. (v
višini do 50% stroškov).
– stroški skupne infrastrukture, v katero
spadajo stroški opreme, zemljišč, in poslopij, ki se izključno in stalno uporabljajo za

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
razvojno-raziskovalne aktivnosti tehnološkega parka oziroma inkubatorja. Raziskovalno razvojne aktivnosti podjetij morajo biti
organizirane v obliki projektov (v višini do
25% stroškov).
Poleg tega bo Ministrstvo sofinanciralo
del stroškov razvoja novih storitev za tehnološke parke. V te stroške je lahko zajet
tudi projekt priprave strategije razvoja tehnološkega parka. Upravičeni stroški za
razvoj novih storitev lahko znašajo največ
do 15% sredstev iz prve in druge alinee
prejšnjega odstavka.
4. Pogoji sodelovanja
4.1. Tehnološki centri
Pravico do sofinanciranja pridobi tehnološki center na osnovi izbora v okviru javnega razpisa, upoštevaje naslednje pogoje:
– mora biti vezan na oziroma ustanovljen znotraj gospodarske panoge ali regije
s strani več ustanoviteljev iz gospodarskih
organizacij, občin, itd.,
– tehnološki center mora biti samostojna pravna oseba,
– mora imeti eno ali več raziskovalnih
oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane v evidencah MŠZŠ,
– do sredstev iz razpisa niso upravičeni
tehnološki centri iz panog kmetijstva, živilsko predelovalne industrije, ribištva in jeklarstva,
– tehnološki center ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– tehnološki center ni v stanju kapitalske neustreznosti po 2. odstavku 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij,
– tehnološki center ne pridobiva in ni v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– za isti namen ne bo sofinanciran iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna.
4.2. Tehnološki parki in inkubatorji
Na razpis se lahko prijavi inkubator ali
tehnološki park ob upoštevanju naslednjih
pogojev:
– razpolagati mora z ustreznim prostorom,
– razpolagati mora s strokovnjaki, ki
ocenjujejo tehnološko zahtevnost in perspektivnost podjetij,
– tehnološki park oziroma inkubator ni
v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,
– tehnološki park oziroma inkubator ni
v stanju kapitalske neustreznosti po 2. odstavku 10. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij,
– tehnološki park oziroma inkubator ne
pridobiva in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– za kritje stroškov prijavljenega projekta, ne bo pridobil drugih sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna.
Kot primerna infrastruktura za delovanje novih podjetij, vključenih v inkubator in
tehnološki park se zahteva:
– infrastrukturna opremljenost (pisarniški prostori, proizvodni prostori, telefon,
internet, energetika),

– zagotavljanje storitev (finančne, pravne, marketinške).
5. Merila za izbor
5.1. Tehnološki centri
Pri odločanju o višini dodeljenih sredstev, bo bistvenega pomena ocenitev projektov v skladu z usmeritvami nacionalne
tehnološke razvojne politike in z naslednjimi
merili:
Merila

Vrednost

Kakovost razvojno raziskovalnih
projektov (opredeljenost ciljev
in rezultatov projektov, tehnološka zahtevnost projektov, dosežena raven znanja)
30% ocene
Organizacija tehnološkega centra (opredeljenost smernic razvoja tehnoloških centrov za triletno obdobje skladno z predlaganimi oblikami, program dela
in poslovni načrt za leto 2003 z
opisi dela, mejniki in pričakova20% ocene
nimi rezultati…)
Usklajenost investicij in storitev
tehnoloških centrov na področju ključnih tehnologij, ki podjetjem manjkajo (opredeljenost
ključnih tehnologij, investicije v
20% ocene
te ključne tehnologije...)
Tehnološka opremljenost

20% ocene

Povezanost z uporabniki – obseg raziskovalno razvojnega sodelovanja z drugimi podjetji, raziskovalnimi in akademskimi or10% ocene
ganizacijami
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s
strani podjetij ter višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila spodnjo
mejo višine doseženih točk, nad katero bo
odobrila sofinanciranje. Višina doseženih
točk bo osnova za določitev deleža sofinanciranja.
5.2. Tehnološki parki in inkubatorji
Sredstva za sofinanciranje bodo dodeljena z naslednjimi merili:
Merila

Vrednost

Kakovost razvojno raziskovalnih
projektov (opredeljenost ciljev
in rezultatov projektov, tehnološka zahtevnost projektov, dose40% ocene
žena raven znanja)
Število inkubirancev

30% ocene

Organizacija svetovalnih storitev
(opredeljenost smernic razvoja
tehnoloških parkov oziroma inkubatorjev za triletno obdobje,
definiraniranost ciljev, opis dela, mejniki in pričakovani rezul20% ocene
tati)
infrastruktura in tehnološka
opremljenost inkubatorja oziroma tehnološkega parka
10% ocene
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Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani podjetij ter višine razpoložljivih
sredstev bo strokovna komisija določila
spodnjo mejo višine doseženih točk, nad
katero bo odobrila sofinanciranje. Višina
doseženih točk bo osnova za določitev
deleža sofinanciranja.
6. Višina sredstev in obdobje za porabo sredstev
Okvirna vrednost za izvedbo javnega
razpisa za del tehnoloških centrov je 230
milijonov tolarjev in velja samo za leto
2003. Sredstva bremenijo proračunsko
postavko 1739 proračuna RS za leto
2003. Sofinanciranje traja do konca leta
2003. Obdobje sofinanciranja je proračunsko leto 2003.
Okvirna vrednost za izvedbo javnega
razpisa za del tehnološki parki in inkubatorji je 150 milijonov tolarjev za leto 2003.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1739 proračuna RS za leto 2003 v
višini 150 milijonov. Obdobje sofinanciranja je proračunsko leto 2003. Sofinanciranje traja do konca leta 2003.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
posamezni del javnega razpisa se lahko
poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
7. Način prijave in razpisni rok
Popolna prijava, v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, do
26. 2. 2003 (velja poštni žig do vključno
24. 2. 2003 ali oddaja v glavno pisarno
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana najkasneje do 26. 2. 2003 do
11. ure) v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis za spodbude za razvoj inovativnega okolja v letu
2003 – tehnološki centri, tehnološki parki ter inkubatorji » in številko te objave na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene predlagateljem vlog.
8. Odpiranje vlog
Komisijsko odpiranje vlog bo 28. 2.
2003 ob 12. uri v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.
9. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Na voljo je na internet naslovu
http://www.gov.si/mg/ in na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-33-02, kontaktna oseba: Erik Potočar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti Erik.Potočar@gov.si
oziroma
po
faksu
01/478-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 404-9/2003-1
Ob-86347
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. In 88/02) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
objavlja
javni razpis
za dodeljevanje spodbud za razvoj
podjetniških inkubatorjev na univerzah
za leti 2003 in 2004
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5/II, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov organizacijam oziroma skupinam organizacij, ki so se povezale v izobraževalno-podjetniški sistem, pri nadaljnjem delovanju inkubatorjev ter sheme finančne podpore vsem, ki so zainteresirani za
preizkušanje svojih idej pred komercializacijo.
2.1. Namen
Razpis je del programa, katerega cilj je
povečati pretok znanja med izobraževalnimi
in raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom, s krepitvijo inovacijske infrastrukture
za ustvarjanje in pretok znanja. Namen razpisa je vzpostavitev podjetniških inkubatorjev na univerzah in njihovo delovanje. V letu
2002 je ministrstvo financiralo pripravo dokumentacije za vzpostavitev inkubatorja kot
samostojne pravne osebe ter poslovnega
načrta delovanja inkubatorja. V letu 2003
pa želi ministrstvo spodbujati nadaljnje delovanje.
2.2. Ministrstvo bo v letu 2003 izbranim
organizacijam oziroma skupinam sofinanciralo delovanje inkubatorja na univerzi:
Upravičeni stroški za sofinanciranje delovanja podjetniških inkubatorjev so:
– stroški delovanja podjetniškega inkubatorja; kot so stroški osebja, prostorov in
opreme ter ostali skupni stroški – do 75%;
– stroški promocije podjetniškega inkubatorja (kar vključuje tudi prve razgovore s
kandidati za podjetniški inkubator) – do
75%;
– stroški izvajanja sistema podpore
vsem, ki so zainteresirani za preizkušanje
svojih idej pred komercializacijo – 100%.
2.3. Pogoji sodelovanja:
Na razpis se lahko prijavijo organizacije
v imenu skupine podjetij in ostalih organizacij (izobraževalnih, raziskovalnih in ostalih),
ki so dosegle dogovor o sodelovanju pri
razvoju inkubatorja in ki izpolnjujejo spodaj
naštete pogoje:
– dosežen dogovor med organizacijami
o sodelovanje pri razvoju podjetniškega inkubatorja,
– izdelano vizijo in strategijo razvoja podjetniškega inkubatorja na univerzi,
– poslovni načrt podjetniškega inkubatorja,
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– opis storitev, ki jih razvija podjetniški
inkubator,
– organizacijsko shemo podjetniškega
inkubatorja.
Ministrstvo bo sofinanciralo predvidoma
en podjetniški inkubator na univerzi.
2.4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
a) usklajenost projekta (35% ocene)
– skladnost z namenom razpisa in strateški cilji organizacije,
– medsebojna skladnost in jasnost predstavitve ciljev in aktivnosti;
b) utemeljenost projekta (40% ocene)
– poslovna utemeljenost,
– organizacija izvajanja projekta,
– predvideni učinki;
c) finančna konstrukcija projekta (25%
ocene)
– struktura stroškov in transparentnost
finančne konstrukcije,
– skladnost stroškov z načrtom izvajanja
projekta.
3. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša
40,000.000 SIT v letu 2003 in 64,000.000
SIT v letu 2004. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1739 proračuna RS za
leto 2003 in leto 2004. Višina sofinanciranja je odvisna od rezultatov ocenjevanja na
osnovi meril iz 2.4. točke razpisa.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2003
in 2004, za kar se sklene dvoletne pogodbe.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna ponudba oziroma vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, do 28. 2. 2003 (velja poštni žig do
vključno 27. 2. 2003 ali oddaja v glavno
pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 28. 2.
2003 do 11. ure) v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis« z navedbo naslova »Spodbujanje razvoja podjetniških inkubatorjev na univerzah« in številko
te objave na prednji ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
predlagateljem vlog.
6. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in
bo v ponedeljek, 3. 3. 2003 ob 10. uri.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu ministrstva (http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf)
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj
na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.

Stran

418 / Št. 8 / 24. 1. 2003

9. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek od 9. do 11. ure po tel.
01/478-32-50, kontaktna oseba: Simona
Novak. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti simona.novak@gov.si oziroma po faksu 01/478-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003-1
Ob-86348
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za spodbujanje začetne aktivnosti
mikro in malih podjetij na mednarodnih
trgih v letu 2003
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov mikro in malih podjetij, ki še niso izvozniki, pri vključevanju na mednarodni trg.
2.1. Namen razpisa je povečanje izvozne usmerjenosti mikro in malih podjetij.
Cilj razpisa je spodbuditi prve korake mikro in malih podjetij na izvoznih trgih. Ta
podjetja morajo krepiti svoje sposobnosti
za delovanje na mednarodnem trgu, saj so
v obdobju globalizacije najbolj ranljiv segment gospodarstva.
2.2. Upravičeni stroški
Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo
stroške svetovanja za naslednje aktivnosti:
– izdelava strategije in operativnega načrta internacionalizacije podjetja
– tržna raziskava in izdelava tržnega načrta
Predmet sofinanciranja so tudi naslednje aktivnosti povezane z delovanjem na
mednarodnem trgu:
– nastop na prireditvi (sejem, razstava) v
tujini
– usposabljanje v tujini ali usposabljanje
na področju mednarodnega poslovanja
2.3. Pogoji sodelovanja
Ciljna skupina: mikro in mala podjetja in
skupine mikro in malih podjetij s sedežem v
Republiki Sloveniji, katerih prihodki od prodaje v tujini v preteklih dveh letih skupaj
niso presegli 10% prihodkov iz poslovanja v
istem obdobju.
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki v
skladu z opredelitvijo 53. člena ZGD niso
dolžna izdelati konsolidiranega letnega poročila in niso vključena v konsolidacijo kot
podrejena družba ter izpolnjujejo dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 1.000 mio SIT,
– vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 500 mio SIT.
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Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– nimajo nobene polno zaposlene osebe;
– so v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2002 v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– pridobivajo ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– so za isti namen sofinancirana iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do države.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.
Sredstva iz razpisa niso namenjena podjetjem, ki so že prejela sredstva v okviru
preteklih razpisov Ministrstva za gospodarstvo za spodbujanje internacionalizacije ter
podjetjem, ki se bodo prijavila na razpis za
spodbujanje internacionalizacije malih in
srednjih podjetij ali razpis za spodbujanje
izhodnih investicij slovenskih podjetij v letu
2003.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo
in transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.
2.4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge podjetij, ki izpolnjujejo pogoje iz 2.3. točke bo ocenila strokovna
komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. skladnost z namenom in ciljem razpisa 40%;
2. jasnost in popolnost predstavitve, realnost izvedbe 60%.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje aktivnosti
v letu 2003 znaša 50,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372
proračuna RS za leto 2003. Okvirna višina
razpisanih sredstev za posamezni razpis se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke.
Maksimalna višina sredstev, ki jo lahko
prejme posamezno podjetje oziroma posamezna vloga znaša 1,000.000 SIT.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog na podlagi meril iz 2.4) in
višine zahtevanih sredstev s strani podjetij
bo strokovna komisija določila prag višine
doseženih točk, nad katerim se odobri sofinanciranje ter odstotek sofinanciranja. Prednost pri določanju višine sredstev bodo
imeli skupni projekti skupine podjetij.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu de
minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen
prejemniku po pravilu de minimis ne sme
preseči 100.000 EUR v obdobju treh let od
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede
na obliko ali namen pomoči.
4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje sofinanciranja je proračunsko
leto 2003.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena

na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 24. 2.
2003 (velja poštni žig do vključno 24. 2.
2003 ali oddana v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 24. 2. 2003 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis«, z navedbo naslova razpisa in številko te objave na prednji ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 3.
3. 2003.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podjetja na
spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-32-56, kontaktna oseba: Špela
Dragar.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja dne 12. 2.
2003, ob 13. uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: spela.dragar@gov.si oziroma po faksu 01 478 33 94.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003-1
Ob-86349
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za spodbujanje izvozne intenzivnosti
malih in srednjih podjetij v letu 2003
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov projektov malih in srednjih podjetij, ki
so usmerjeni v povečanje izvoza.
2.1. Namen razpisa je povečanje izvozne intenzivnosti malih in srednjih podjetij.
Zato želi ministrstvo z razpisom spodbuditi
mala in srednja podjetja k načrtovanju in
sistematičnem izvajanju aktivnosti na naslednjih področjih:
– pridobivanje novih trgov,
– pridobivanje strateških partnerjev v tujini,
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– povečevanje tržnega deleža na obstoječih trgih.
Cilj razpisa je spodbuditi celovite projekte, katerih neposredni učinek bo najmanj
10 odstotnih točk višji delež izvoza v celotni
prodaji podjetja v roku treh let. Podjetje lahko za sofinanciranje prijavi:
1. fazo priprave projekta ali
2. fazo izvedbe projekta.
Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo
stroške projektnih aktivnosti kot so:
– priprava in izdelava študij ter druge dokumentacije (npr. tržna raziskava; benchmarking; identifikacija in testiranje izvoznih trgov oziroma potencialnih partnerjev;
marketinška strategija in načrt) potrebne za
vstop ali uveljavitev podjetja na izvoznem
trgu,
– usposabljanje doma in v tujini za potrebe prijavljenega projekta,
– razvoj ali prilagoditev izdelka/storitve
trgu,
– nastop na sejmu ali razstavi na ciljnem
tujem trgu.
2.2. Upravičeni stroški, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo v okviru aktivnosti celovitega projekta, so:
– stroški svetovanja zunanjih izvajalcev,
– stroški udeležbe na sejmih in razstavah (pomoč je lahko dodeljena le za prvi
nastop na določenem sejmu ali razstavi),
– stroški usposabljanja lastnih zaposlenih,
– nematerialne investicije (posebni certifikati in standardi, zaščita lastnih oziroma
nakup patentov, nakup licenc, know-howa
ali nepatentiranega tehničnega znanja).
Povezane družbe v skladu z definicijo iz
460. člena ZGD niso zunanji izvajalci.
2.3. Pogoji sodelovanja
Ciljna skupina: mala in srednja podjetja
ter skupine malih in srednjih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki bodo izvajali
celovit projekt skladen za namenom in ciljem razpisa (2.1. točka).
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki v
skladu z opredelitvijo 53. člena ZGD niso
dolžna izdelati konsolidiranega letnega poročila in niso vključena v konsolidacijo kot
podrejena družba ter izpolnjujejo dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 250,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 4.000 mio SIT,
– vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 2.000 mio SIT.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– nimajo nobene polno zaposlene osebe;
– so v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2002 v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– pridobivajo ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– so za isti namen sofinancirana iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do države.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in

ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo
in transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.
2.4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili
1. Usklajenost vloge 25%
– celovitost projekta in skladnost z namenom razpisa,
– medsebojna usklajenost ciljev in aktivnosti.
2. Kakovost predstavitve projekta 40%
– jasnost in kakovost utemeljitve projekta,
– jasnost in popolnost predstavitve aktivnosti, realnost terminskega načrta,
– organizacija izvajanja projekta,
– predvideni učinki projekta na podjetje.
3. Finančna konstrukcija 35%
– transparentnost in specifikacija stroškov, upoštevanje definicije upravičenih
stroškov,
– realnost izvedbe projekta,
– struktura virov financiranja.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov
v letu 2003 znaša 250,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372
proračuna RS za leto 2003. Okvirna višina
razpisanih sredstev za posamezni razpis se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog na podlagi meril iz 2.4. točke
in višine zahtevanih sredstev s strani podjetij bo strokovna komisija določila prag višine doseženih točk, nad katerim se odobri
sofinanciranje projektov, ter odstotek sofinanciranja posameznega projekta. Prednost
pri določanju višine sredstev bodo imeli skupni projekti skupine podjetij.
4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje sofinanciranja je proračunsko
leto 2003.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 5. 3.
2003 (velja poštni žig do vključno 4. 3.
2003 ali oddana v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 5. 3. 2003 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis«, z navedbo naslova razpisa in številko te objave na prednji ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
13. 3. 2003.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg ali na sedežu Mini-
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strstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podjetja na
spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-32-63, kontaktni osebi: Ana Mlinar
in Mojca Perhavc.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja dne 12. 2.
2003, ob 11. uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: ana.mlinar@gov.si oziroma po faksu
01/478-33-94.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003-1
Ob-86350
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 in 103/01, 53/02, 80/02-popr. in
88/02) in Programa Vlade RS za spodbujanje tujih neposrednih investicij 2001 – 2004
(Sklep Vlade RS št. 436-07/01-2) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje neposrednih tujih
investicij v obdobju 2003–2004
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij, ki jih bodo upravičenci (tuje pravne osebe – tuja podjetja)
izvedli na ozemlju Republike Slovenije.
Kot začetna investicija se šteje postavitev novega proizvodnega obrata ali vzpostavitev nove storitvene dejavnosti, ki bo prispevala k odprtju novih delovnih mest, prenosu znanja in tehnologij, spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in k
povezovanju tujih investitorjev z domačimi
podjetji.
Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih
upravičenec ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec ali z njim povezane pravne osebe v
Republiki Sloveniji že opravljajo.
2.1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje privlačnosti Slovenije za neposredne tuje investicije z znižanjem vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne
učinke na novo zaposlovanje, prenos znanja in tehnologij, spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in spodbujanje povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji. V primeru storitvenih dejavnosti je namen javnega razpisa predvsem spodbujanje
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investicijskih projektov v tiste storitvene dejavnosti, ki jih je moč mednarodno tržiti.
2.2. Upravičeni stroški in višina pomoči
Ministrstvo bo upravičencem sofinanciralo naslednje upravičene stroške:
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišča,
– stroške gradnje ali nakupa objektov,
– stroške nakupa strojev in opreme,
– stroške plač za nove zaposlitve delavcev.
Intenzivnost pomoči posameznim upravičencem bo podeljena v skladu s Pravilnikom o regionalni karti za izvajanje politike
regionalnih državnih pomoči v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 58/01), in sicer do
35% upravičenih stroškov za investicijske
projekte v Osrednjeslovenski statistični regiji in do 40% upravičenih stroškov v vseh
ostalih statističnih regijah.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo le tuje pravne osebe (tuja podjetja), vendar pa je prejemnik sredstev lahko le hčerinska gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, ki bo izvedla investicijski projekt. Prejemnik sredstev mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ima poravnane obveznosti do države;
– ne pridobiva in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– ni za isti namen sofinanciran iz drugih
sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– na dan 31. 12. 2002 ni v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o
finančnem poslovanju podjetij.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.
Dodatna obravnava z vidika nadzora nad
državnimi pomočmi bo opravljena za podjetja iz naslednjih panog: ladjedelništvo in
transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci z investicijskimi projekti, ki bodo odprli najmanj 50 novih delovnih mest
do konca leta 2005. Za investicijske projekte v regije, ki sodijo po Navodilih o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 44/01) v seznam regij A, ki najbolj
zaostajajo v razvoju (Pomurska, Podravska,
Zasavska in Spodnjeposavska), znaša minimalna investicijska vrednost v opredmetena
in dolgoročno neopredmetena osnovna
sredstva 1 milijon EUR, za investicijske projekte, ki sodijo v seznam regij B (Savinjska,
Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna
Slovenija) 2 milijona EUR, za investicijske
projekte, ki sodijo v seznam regij C (Goriška in Gorenjska) 4 milijonov EUR in za
investicijske projekte, ki sodijo v seznam
regij D (Obalno-kraška in Osrednjeslovenska) 6 milijonov EUR.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci, ki načrtujejo investicijo v storitveno dejavnost, ki jo je moč mednarodno
tržiti, v okviru katere bo do konca leta 2005
odprtih najmanj 20 novih delovnih mest in
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pri kateri bo celotna investicijska vrednost
presegla 0,5 milijona EUR. Kot storitvena
dejavnost, ki jo je moč mednarodno tržiti,
se šteje podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je ena
od naslednjih strateških dejavnosti:
– center za podporo uporabnikom (angl.
Customer Contact Centre),
– center za skupne storitve – (angl. Shared Services Centre),
– center za razvoj programske opreme
– (angl. Software Development Centre),
– center za strokovne rešitve na področju informacijskih tehnologij (angl. ICT Expert Solution Centre).
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
tudi upravičenci, ki načrtujejo investicijo v
razvojno raziskovalno enoto, v okviru katere
bo do konca leta 2005 odprtih najmanj 10
novih delovnih mest in pri kateri bo celotna
investicijska vrednost presegla 1 milijon
EUR. Kot razvojno raziskovalna enota se
šteje podjetje ali zaključena organizacijska
enota, katere osnovna dejavnost so raziskave in razvoj novih tehnologij ali izdelkov.
Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati v Sloveniji vsaj 5 let.
2.4. Merila za izbor investicijskih projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
Merilo

1. Reference investitorja
20%
2. Demonstracijski učinki investicije
na druge potencialne investitorje
5%
3. Delež domačih dobaviteljev in vpliv
investicije na produktivnost ostalih
domačih podjetij v panogi
10%
4. Trajnostna naravnanost investicije 5%
5. Raziskovalno razvojni učinki
investicije
15%
6. Vpliv investicije na človeški kapital 5%
7. Vpliv na okolje za investicijske
projekte za proizvodno
dejavnost / Stopnja mednarodnega
trženja storitev za investicijske
projekte v storitveno dejavnost
20%
8. Razvojni učinki projekta v
gospodarsko manj razvitih regijah 20%
Skupaj
100%
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov
– v letu 2003 znaša 400,000.000 SIT,
– v letu 2004 znaša 200,000.000 SIT.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leti 2003 in
2004.
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril, vendar ne višja od 40% upravičenih stroškov posameznega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje sofinanciranja sta proračunski
leti 2003 in 2004. Ministrstvo bo s podjetjem sklenilo dvoletno pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih v obdobju 2003 in 2004.
5. Način prijave in razpisni roki

Javni razpis bo odprt do 1. 9. 2003.
Vloge lahko upravičenci oddajo kadarkoli v
obdobju od objave razpisa do 1. 9. 2003.
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili,
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno dne 1. 9. 2003 (velja
poštni žig do vključno 30. 8. 2003 ali oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 1. 9. 2003 do 12. ure). Vlogo je
potrebno oddati Ministrstvu za gospodarstvo v zaprti ovojnici z navedbo v slovenskem jeziku »Ne odpiraj – razpis – tuje neposredne investicije« ali v angleškem jeziku
»Do not open – Public tender – Foreign
Direct Investment« in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
Vloge so lahko napisane v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, finančni zahtevek
za nepovratna sredstva pa mora biti prikazan
v slovenskih tolarjih (SIT) ali v evrih (EUR).
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala 3. 3. 2003, 5. 5.
2003, 1. 7. 2003 in 1. 9. 2003.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vloge.
8. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija v
slovenskem in angleškem jeziku je na voljo
na Agenciji RS za gospodarsko promocijo
Slovenije in tuje investicije, Kotnikova 28,
Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 10.
uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu www.gov.si/mg oziroma
www.investslovenia.org.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. +386 1
478 35 57, kontaktna oseba: Mateja Humar,
Robert Bolta ali Ana Mlinar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: tipo@gov.si
oziroma po faksu +386 1 478 35 99.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003-1
Ob-86351
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za spodbujanje izhodnih investicij
slovenskih podjetij v letu 2003
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Predmet razpisa
Ministrstvo bo sofinanciralo stroške celovitih projektov izhodnih investicij na tuje
trge. Celoviti projekti zajemajo:
– ustanavljanje lastnih enot ali drugih kapitalskih povezav v tujini z namenom trajnega ekonomskega povezovanja, kjer slovensko podjetje postane lastnik ali solastnik podjetja v tujini,
– prenos znanja in uvajanje dejavnosti v
tej enoti v tujini
ter hkrati
– krepitev razvojnega dela in preobrazbo podjetja doma – povečevanje tehnološke intenzivnosti, hitrejše uvajanje novih proizvodov in storitev.
2.1. Namen razpisa
Namen razpisa je povečanje vpletenosti
slovenskega gospodarstva v mednarodne
procese s podporo slovenskim podjetjem
pri načrtovanju in izvajanju investicij v drugih državah, ki pomenijo krepitev obstoječih oziroma odpiranja novih trgov, prenos
znanja, zniževanja stroškov.
Ministrstvo želi spodbuditi podjetja, da
internacionalizirajo svoje specifične prednosti na mednarodnih trgih ter dopolnijo svoje
sposobnosti in prednosti s tistimi, ki so na
razpolago na teh trgih. Na ta način si podjetja omogočajo ohranjanje in krepitev konkurenčnih pozicij ter prestrukturiranje v smeri
dejavnosti z višjo dodano vrednostjo.
2.2. Upravičeni stroški
Ministrstvo bo v okviru celovitih projektov sofinanciralo upravičene stroške za naslednje namene po posameznih fazah:
1. faza: Priprava celovitega projekta in
registracija podjetja v tujini:
– priprava celovitega projekta, investicijske študije, dokumentacije,
– razvoj novih tehnoloških, procesnih in
organizacijskih rešitev,
– tehnološko posodabljanje doma,
– usposabljanje;
2. faza: Izvedba – uvajanje dejavnosti v
tujini, krepitev razvojnega dela doma:
– prenos znanja, zagon proizvodnje v tujini,
– razvoj novih tehnoloških, procesnih in
organizacijskih rešitev doma,
– tehnološko posodabljanje in preobrazba podjetja doma,
– usposabljanje.
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja v 1. fazi:
a) stroški razvojno raziskovalnega dela,
b) stroški svetovanja in podobnih storitev
zunanjih izvajalcev za raziskave in razvoj,
c) stroški pridobivanje znanja in usposabljanja zaposlenih,
d) stroški investicij doma (nakup tehničnega znanja, patentov, strojev in opreme).
V 2. fazi projekta se dodatno k upravičenim stroškom iz prve faze sofinancirajo še:
e) stroški mentorjev, instruktorjev,
f) stroški specifičnega usposabljanja delavcev za vodenje investicije v tujini.
Med upravičene stroške, ki so predmet
sofinanciranja ne sodijo stroški preliminarnih tržnih raziskav, stroški izdelave prototipov ter stroški kapitalskega vložka.
Podjetje mora v prijavi na razpis predložiti dokument/dokazilo o odprtju stroškovnega mesta za prijavljeni projekt, na katerem bo vodilo vse stroške projekta. Podje-

tje sme predložiti v sofinanciranje samo stroške iz tega stroškovnega mesta.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane vse obveznosti do države,
– na dan 31. 12. 2002 niso v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij,
– ne pridobivajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za isti namen sofinancirana iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– katerih prevladujoča dejavnost ni kmetijstvo, ribištvo, živilsko predelovalna industrija ali jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo
in transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.
Posamezno podjetje lahko prijavi več
projektov, vendar mora biti za vsak projekt
posebna vloga. Prijavljanje poteka po faznem postopku; podjetje se lahko s posameznim projektom prijavi le na eno fazo razpisa. Pogoj za prijavo na 1. fazo razpisa je
predstavitev konkretnega operativnega načrta projekta z jasno definiranim ciljnim trgom (državo), navedbo poslovnega partnerja, vizijo razvoja podjetja. Pogoj za prijavo
na 2. fazo razpisa je poleg natančne predstavitve konkretnega celovitega projekta še
predložitev registracije podjetja v tujini ali
pogodbe s tujim strateškim partnerjem –
skladno s točko 2. razpisa.
Če se prijavi skupina podjetij, mora predložiti pismo o nameri oziroma dokazilo o
doseženem dogovoru, s katerim sodelujoča podjetja potrdijo sodelovanje pri skupnem projektu in določijo nosilno podjetje,
ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj in
pogodbeni partner z ministrstvom.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
– usklajenost vloge s cilji razpisa in podjetja – 30 točk,
– utemeljenost projekta, zlasti z vidika
poslovne utemeljenosti, transparentnosti
predložene vloge, organizacije izvajanja projekta in predvidenih učinkov – 50 točk,
– finančna konstrukcija projekta z vidika
stroškovne sprejemljivosti, transparentnosti
ter skladnosti stroškov z akcijskim načrtom
– 20 točk.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov, znaša 400,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leto 2003.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog in višine zahtevanih sredstev
s strani podjetij, bo strokovna komisija določila prag višine doseženih točk, do kate-

Št.

8 / 24. 1. 2003 / Stran 421

rega se odobri sofinanciranje projektov ter
višino sofinanciranja posameznega projekta. Pri določanju višine sredstev bo imela
skupina podjetij prednost pred posameznim podjetjem.
4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2003.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 6. 3.
2003 (velja poštni žig do vključno 5. 3.
2003 ali oddaja v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 6. 3. 2003 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje
izhodnih investicij slovenskih podjetij« in številko te objave na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
11. 3. 2003.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi prošnje podjetja naslovljene
na spodaj navedeni e-mail naslov. Dodatne
informacije so na voljo vsak torek in četrtek
od 9. do 11. ure po tel. 01/478-32-93, kontaktna oseba: Ana Mlinar.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo v sredo, 12. 2. 2003.ob 9. uri v veliki sejni sobi
(2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: ana.mlinar@gov.si oziroma po faksu
01/478-33-94.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003-1
Ob-86352
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za spodbujanje uvajanja in
nadgrajevanja celovitih sistemov
stalnih izboljšav v letih 2003 in 2004
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
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2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja celovitih sistemov
stalnih izboljšav oziroma nadgrajevanja že
uvedenih sistemov stalnih izboljšav. Aktivnosti 1. faze se sofinancirajo v proračunskem letu 2003, aktivnosti 2. faze pa v proračunskih letih 2003 in 2004.
2.1. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbuditi uvajanje celovitih sistemov stalnih izboljšav in njihovo
nadgrajevanje s poglobljenimi znanji na posameznih področjih. Cilj politike, ki jo izvaja
ministrstvo na področju povečevanja produktivnosti, je razvoj fleksibilnih in učečih
se organizacij.
Podjetje se lahko prijavi na eno izmed
naslednjih faz:
1. faza: Začetne aktivnosti, ki so povezane z uvajanjem celovitega sistema stalnih
izboljšav
Aktivnosti in stroški, ki so predmet sofinanciranja:
– analiza stanja v podjetju (opredelitev
ključnih problemov po metodologji ocenjevanja EFQM, Benchmarking ali 20 ključev)
– (svetovalne storitve: le za mala in srednje
velika podjetja po ZGD),
– plačilo licenčnine, če je za uvajanje
sistema stalnih izboljšav potrebno plačilo licenčnine (nematerialna investicija),
– stroški začetnih usposabljanj – seznanjanje s sistemom stalnih izboljšav (usposabljanje),
– priprava sistema kazalnikov s katerimi
bo podjetje spremljalo napredek uvajanja
sistema stalnih izboljšav (svetovalne storitve: le za mala in srednje velika podjetja po
ZGD).
2. faza: Uvajanje oziroma nadgrajevanje
celovitega sistema stalnih izboljšav
Aktivnosti in stroški, ki so predmet sofinanciranja:
– svetovanje in mentorstvo pri uvajanju
oziroma nadgrajevanju sistema stalnih izboljšav (svetovalne storitve: le za mala in srednje velika podjetja po ZGD),
– usposabljanje managerjev in delavcev
na projektu doma in v tujini: (usposabljanje),
– plačilo licenčnine, če je za uvajanje
sistema stalnih izboljšav oziroma metode, ki
jo je potrebno zaradi uvajanja oziroma nadgradnje sistema stalnih izboljšav prenesti v
podjetje, potrebno plačilo licenčnine (nematerialna investicija),
– informacijski sistem in oprema za izvajanje in spremljanje projekta (materialna investicija) v višini največ 25% pogodbene
vrednosti.
2.2. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki
– za kritje stroškov prijavljenega projekta niso pridobili drugih sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna,
– na dan 31. 12. 2002 niso v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij,
– ne pridobivajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– nimajo neporavnanih obveznosti do države,
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– so v letu 2002 dosegla naslednje rezultate: dobiček iz poslovanja ali izguba iz
poslovanja, vendar je bila kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti na dan 31.
12. 2002 večja od 1 (kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti).
Na 1. fazo razpisa se lahko prijavijo podjetja, ki imajo podpisano pogodbo z zunanjim izvajalcem projekta z referencami na
področju EFQM, Benchmarking ali 20 ključev.
Na 2. fazo se lahko prijavijo le podjetja, ki
so v času pred prijavo na javni razpis že
opravila aktivnosti iz 1. faze oziroma so že
uspešno uvajala sistem stalnih izboljšav in ga
bodo nadgradila s poglobljenimi znanji na
posameznih področjih ter bodo predložila
pogodbo z zunanjim izvajalcem projekta.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.
Za podjetja iz panog ladjedelništvo in
transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken je
potrebna posebna obravnava z vidika nadzora nad državnimi pomočmi.
2.3. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
– skladnost z namenom razpisa – 25%,
– utemeljenost projekta z vidika poslovne utemeljenosti, transparentnosti predložene vloge, organizacije izvajanja projekta
in predvidenih učinkov – 50%,
– finančna konstrukcija projekta z vidika
stroškovne sprejemljivosti in transparentnosti ter skladnosti stroškov z akcijskim načrtom – 25%.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov
– v letu 2003 znaša 100,000.000 SIT,
– v letu 2004 znaša 200,000.000 SIT.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leti 2003 in
2004.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog in višine upravičenih stroškov
bo strokovna komisija določila prag višine
doseženih točk, nad katerim se odobri sofinanciranje projektov ter višino sofinanciranja posameznega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje sofinanciranja sta proračunski
leti 2003 in 2004.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 11. 3.
2003 (velja poštni žig do vključno 10. 3.
2003 ali oddaja v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 11. 3. 2003 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis«, z navedbo naslova razpisa in številko te objave na prednji ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.

6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
14. 3. 2003.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podjetja na
spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-32-67 kontaktna oseba: Simona
Hočevar, svetovalka ministrice. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontaktni
osebi tudi po elektronski pošti: Simona.Hocevar@gov.si
oziroma
po
faksu
01/433-10-31.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja dne 18. 2.
2003 ob 10. uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003-1
Ob-86353
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja:
javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij v
letu 2003
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov projektov povezovanja podjetij vzdolž
proizvodnih verig, ki ga izvaja skupina najmanj treh podjetij. Zaželeno je, da v skupini
sodeluje tudi razvojna institucija (univerza,
raziskovalne institucije, svetovalne organizacije, razvojni centri na državni ali lokalni
ravni)
2.1. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujanje nastajanja vertikalnih povezav različnih podjetij znotraj proizvodne verige (dobaviteljske verige):
proizvajalci končnih izdelkov ali storitev,
specializirani dobavitelji delov in komponent, ponudniki storitev, dobavitelji strojev
in strojne opreme, kupci. Namen razpisa je
spodbuditi:
– visoko stopnjo medsebojnega sodelovanja tako na ravni kupec – dobavitelj, kot
na ravni razvojnih aktivnosti, z vključevanjem
tesnejšega sodelovanja z univerzo, razvojnimi institucijami ter drugimi sistemi izobraževanja in usposabljanja,
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– specializacijo oziroma osredotočenje
ponudbe na največje prednosti posameznega podjetja.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo naslednje upravičene stroške:
– svetovanje pri izvajanju skupnih razvojnih projektov in vzpostavljanju notranje komunikacije in organizacije povezanih podjetij,
– raziskave, svetovanje idr. storitve, vezane na pripravo načrta in na izvedbo skupnega razvojnega projekta vključno z raziskavami, tehničnim znanjem patenti itd., ki
so kupljeni iz zunanjih virov,
– predkonkurenčne razvojno-raziskovalne
aktivnosti za razvoj skupnih izdelkov in programov (oblikovanje rezultatov industrijskih
raziskav v načrt za nove ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve ali izdelavo prototipa, ki ga ni mogoče uporabiti v trgovanju…),
– pridobivanje znanja, usposabljanje
(izobraževanje delavcev in managerjev) za
izvajanje skupnih projektov (ni namenjeno
pridobivanju splošnega znanja !).
Upravičeni so samo stroški, ki nastanejo
pri izvajanju prijavljenega projekta, oziroma
so s projektom neposredno povezani.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane vse obveznosti do države,
– na dan 31. 12. 2002 niso v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij,
– ne pridobivajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah,
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– katerih prevladujoča dejavnost ni kmetijstvo, ribištvo, živilsko predelovalna industrija in jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo
in transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.
Na razpisu lahko sodeluje skupina najmanj treh podjetij.
– ki s pismom o nameri oziroma dokazilom o doseženem dogovoru potrdijo sodelovanje pri skupnem projektu,
– ki so določila nosilno podjetje, ki v
imenu skupine nastopa kot prijavitelj in pogodbeni partner z ministrstvom.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. skladnost projekta z nameni razpisa
25%,
2. utemeljenost projekta z vidika: načrta
izvajanja projekta, organizacije izvajanja projekta in predvidenih učinkov projekta 50%,
3. finančna konstrukcija projekta z vidika strukture stroškov in transparentonosti
finančne konstrukcije, skladnosti stroškov z
načrtom izvajanja projekta 25%.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
v letu 2003, znaša 400,000.000 SIT. Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezen

razpis se lahko poveča za nerazporejena
sredstva v okviru iste proračunske postavke. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leto 2003.
4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje sofinanciranja je proračunsko
leto 2003.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 7. 3.
2003 (velja poštni žig do vključno 6. 3.
2003 ali oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana
najkasneje do 7. 3. 2003 do 12. ure) v
zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje povezovanja podjetij« in številko te
objave na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
11. 3. 2003.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na spodaj navedeni e-mail naslov posredujete prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije.
9. Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek od 10. do 12. ure po tel.
01/478-36-20, kontaktna oseba: Franci Simon.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo 17. 2.
2003, ob 10. uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: Franci.Simon@gov.si oziroma po faksu 01/433-10-31.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003-1
Ob-86354
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje razvoja grozdov v letih
2003 in 2004
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

Št.

8 / 24. 1. 2003 / Stran 423

2. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov povezovanja in sodelovanja proizvodno storitvenih sistemov po konceptu grozda. Aktivnosti prve faze se sofinancirajo v
proračunskem letu 2003, aktivnosti druge
faze pa v proračunskih letih 2003 in 2004.
Grozdi sestavljajo medsebojno povezana podjetja iz sorodnih in različnih dejavnosti ter nosilci znanja, druge institucije in organizacije, ki zagotavljajo kritično maso znanja, tehnologij, virov in sredstev, ki so pomembni za krepitev konkurenčnosti
posameznih sodelujočih podjetij in skupine
kot celote. Skupino družijo skupne potrebe
na področju dobaviteljev, kupcev, specializiranih storitev, delovne sile in drugih resursov.
Za spodbujanje medpodjetniškega povezovanja je ministrstvo 1999 pričelo z izvajanjem projekta “Spodbujanje povezovanja
podjetij, specializacij v proizvodnih verigah
in skupnega razvoja mednarodnih trgov po
sistemu grozda“. Za podporo razvoju grozdov v praksi je ministrstvo v 2001 podprlo
nastanek treh pilotnih projektov razvoja
grozdov, v 2002 pa še osem novih iniciativ
razvoja grozda. V 2003-2006 bo ministrstvo nadaljevalo s spodbujanjem razvoja
grozdov v praksi po principu dvofaznega
projekta. Aktivnosti prve faze se sofinancirajo eno leto. Na podlagi uspešno izvedene
prve faze bo ministrstvo v drugi fazi podprlo
razvoj grozda v skladu z opredeljeno strategijo razvoja grozda z dvoletnim sofinanciranjem projekta.
2.1. Namen razvojne spodbude je spodbujanje mrežnega povezovanja podjetij, nosilcev znanja in drugih institucij in organizacij po konceptu grozda in s tem pospešitev
vlaganja v znanje in tehnološki razvoj, specializacijo in krepitev ključnih sposobnosti
podjetij, razvoj znanja in sposobnosti na trgu dela in prodornejši nastop na mednarodnih trgih.
Ministrstvo bo zainteresiranim skupinam
podjetij, institucij in organizacij, ki se povezujejo v grozd, sofinanciralo stroške v dveh
fazah:
a) Prva faza je namenjena podpori začetnim iniciativam za povezovanje podjetij
po konceptu grozda. Aktivnosti vključujejo
vzpostavljanje notranje komunikacije in notranje organizacije za razvoj grozda, opredeljevanje strategije razvoja grozda in promocija koncepta razvoja grozda med sodelujočimi podjetji v razvoju grozda.
b) Druga faza je namenjena podpori začetnemu delovanju grozdov za obdobje prvih dveh let organiziranega delovanja. Aktivnosti vključujejo delovanje skupne razvojne
enote grozda, pripravo in začetno izvajanje
ključnih skupnih projektov grozda za vzpostavitev poslovno razvojnih in tehnoloških
osnov (platform) grozda, pripravo in izvajanje večletnih razvojnih in raziskovalnih programov grozda in internacionalizacijo grozda.
2.2. Ministrstvo bo v okviru predvidenih
aktivnosti sofinanciralo naslednje upravičene stroške:
Upravičeni stroški za prvo fazo:
– stroški svetovanja in mentorstva pri
vzpostavljanju notranje komunikacije, notranje organizacije grozda in pripravi strategije
razvoja grozda,
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– stroški usposabljanja za vzpostavljanje
notranje komunikacije, organizacije in dela
grozda,
– stroški dela ter drugi stroški povezani
z izvajanjem razvojne in raziskovalne dejavnosti vezane na razvoj grozda.
Upravičeni stroški za drugo fazo:
– stroški osebja, prostorov, opreme za
razvoj grozda,
– stroški izvajanja skupnih razvojno raziskovalnih projektov,
– stroški svetovanja in drugih storitev,
– dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– stroški usposabljanja zaposlenih za
razvoj grozda.
2.3. Pogoji sodelovanja
Za dodelitev razvojne spodbude za nove iniciative razvoja grozdov (namen razpisa 2.1. a) se lahko prijavi skupina podjetij
in organizacij (najmanj 10) in institucij in/ali
podpornih organizacij (najmanj 3, npr. univerza, razvojno raziskovalni inštituti, združenja). Skupina je dosegla dogovor o medsebojnem sodelovanju in izbrala podjetje,
ki se v imenu skupine prijavi na razpis.
Dogovor o medsebojnem sodelovanju
vključuje:
– pismo o nameri ali drugo obliko dogovora, ki potrjuje interes povezovanja vseh
sodelujočih po konceptu grozda,
– idejo o skupni viziji in strategiji razvoja
grozda, ki utemeljuje pričakovane dolgoročne učinke povezovanja na povečanje konkurenčne sposobnosti posameznih sodelujočih in celotnega grozda ter
– zamisel o notranji organizaciji in delovanju grozda.
Za dodelitev razvojne spodbude za začetno delovanje prvih dveh let organiziranega delovanja (namen razpisa 2.1. b) se lahko prijavijo samo grozdi, nastali na podlagi
razvojnih spodbud Ministrstva za gospodarstvo v letu 2002. Grozd ima opredeljeno
strategijo razvoja grozda, notranjo organizacijo za razvoj grozda, vključno s pravno
formalno opredeljeno razvojno enota grozda, ki je prijavitelj razpisa.
Na razpis se lahko v imenu skupine prijavijo podjetja oziroma razvojne enote grozdov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– imajo poravnane obveznosti do države;
– ne pridobivajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen sofinancirana iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– na dan 31. 12. 2002 niso v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij.
V skupini podjetij mora biti vsaj polovica
od vseh sodelujočih podjetij neodvisnih (niso povezane družbe v skladu s 460. členom ZGD).
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava z vidika nadzora
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nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in
transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
a) skladnost projekta z nameni razpisa
30%,
b) utemeljenost projekta z vidika interesa podjetij, načrta izvajanja projekta, organizacije izvajanja projekta in predvidenih
učinkov projekta 50%,
c) finančna konstrukcija projekta z vidika
strukture stroškov in transparentnosti finančne konstrukcije ter skladnosti stroškov z
načrtom izvajanja projekta 20%.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
– v letu 2003 znaša 350,000.000 SIT.
– v letu 2004 znaša 500,000.000 SIT
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezen razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke. Sredstva bremenijo proračunsko
postavko 6372 proračuna RS za leto 2003
in 2004.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog na podlagi meril iz 2.4. in
višine zahtevanih sredstev s strani podjetij
oziroma pravno formalnih razvojnih enot
grozdov bo strokovna komisija določila prag
višine doseženih točk, nad katero se odobri
financiranje projektov ter višino sofinanciranja posameznega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev:
– obdobje sofinanciranja prve faze je
proračunsko leto 2003,
– obdobje sofinanciranje druge faze sta
proračunski leti 2003 in 2004.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 21.
3. 2003 (velja poštni žig do vključno 19. 3.
2003) ali oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 21. 3. 2003 do 12. ure) v
zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje razvoja grozdov« in številko te objave na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
26. 3. 2003.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek od 9.
do 11. ure po tel. 01/478-32-68, kontaktna oseba: Peter Šmitek.

Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo 11.
februarja 2003, ob 13. uri v veliki sejni sobi
(2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti na naslov peter.smitek@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003-1
Ob-86355
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02) in na osnovi Programa za prilagajanje slovenske tekstilne in
oblačilne industrije ter programa za prilagajanje slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga EU 2000–
2003 (Sklep Vlade RS št. 317-10/99-1 (N)
in št. 317-03/98-3 (N)) ter Operativni program ukrepov 2001-2003 (Sklep Vlade RS
št. 317-10/01-1) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana objavlja
javni razpis
za spodbujanje tržne, tehnološke in
kadrovske prenove tekstilnih in
oblačilnih ter usnjarskih in obutvenih
podjetij v letu 2003
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dela
stroškov podjetjem pri izvajanju celovitih
projektov, ki povezujejo medsebojno usklajene razvojne in investicijske aktivnosti za
tržno in izdelčno preusmeritev, tehnološko
prenovo ter modernizacijo organizacije dela in kadrovsko prenovo.
2.1. Namen razpisa je krepitev notranjih
sposobnosti tekstilnih in oblačilnih ter usnjarskih in obutvenih podjetij na ključnih področjih za dvig njihove konkurenčnosti ter
uspešnejši nastop na mednarodnih trgih.
Podjetja lahko pridobijo sofinanciranje za
naslednje namene znotraj celovitega projekta:
1. tržna in izdelčna preusmeritev (aktivnosti za razvoj in uveljavljanje blagovnih
znamk, priprava tržnih strategij, izvajanje tržnih raziskav, izvajanje promocijskih aktivnosti v tujini);
2. tehnološka prenova (izdelava investicijske dokumentacije za izvedbo novih investicij ter tehnoloških izboljšav, izvedba novih investicij v tehnološko prenovo, postavitev informacijskega sistema);
3. modernizacija dela in kadrovska prenova (izdelava analiz zaposlenosti in organizacije
dela vključno z definiranjem modernizacije dela za povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti, uvajanje nove organizacije dela, priprava
celovitih programov razvoja kadrov v podjetjih, izvajanje programov dousposabljanja in
preusposabljanja zaposlenih);
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2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo v okviru celovitih projektov naslednje
upravičene stroške po posameznih namenih:
1. Tržna in izdelčna preusmeritev:
– stroške svetovanja, razširjanja znanja
in drugih storitev,
– stroške udeležbe na sejmih in razstavah (pomoč je lahko dodeljena le za prvi
nastop na določenem sejmu ali razstavi);
2. Tehnološka prenova:
– stroške svetovanja, razširjanje znanja
in drugih storitev,
– opredmetena vlaganja (nove naprave
in nova tehnološka oprema, informacijski
sistem) in
– neopredmetena vlaganja (stroški, povezani z uvajanjem tehnoloških izboljšav, novih investicij, informacijskega sistema);
3. Modernizacija dela in kadrovska prenova:
– stroške svetovanja, razširjanja znanja
in drugih storitev,
– stroške priprave in izvajanja programov
usposabljanja (stroške inštruktorja, potne
stroške inštruktorja in tistih, ki se usposabljajo, stroške svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, ostale tekoče stroške priprave in izvedbe usposabljanja, del
stroškov plače delavca, ki se usposablja,
za čas, ko je bil delavec zaradi usposabljanja odsoten iz delovnega mesta, vendar samo do višine vseh ostalih upravičenih stroškov usposabljanja).
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s
sedežem v Republiki Sloveniji:
– katerih glavna dejavnost sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
17 – Proizvodnja tekstilij, DB 18 – Proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov, DC 19 – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov,
razen oblačil; invalidska podjetja, katerih
ena izmed pomembnejših dejavnosti spada
med DB 17, DB 18 ali DC 19;
– ki niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki na dan 31. 12. 2002 niso v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki nimajo vsakoletne izgube iz poslovanja v letih 2000, 2001 in 2002, ki narašča, ali podjetja, ki imajo v letih 2000, 2001
in 2002 vsaj enkrat dobiček iz poslovanja
brez amortizacije;
– ki imajo poravnane obveznosti do države;
– ki ne pridobivajo niti niso v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetji v težavah;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– ki so v primeru, da so sodelovala na
razpisih v okviru Programov prilagajanja
slovenske tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga EU v letu 2002 in dobila na teh
razpisih odobrena sredstva, ta sredstva izkoristila več kot 50%.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi ocenjevalnega vprašalnika,
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v katerem bodo opredeljena in razdelana
na posamezna vprašanja naslednja merila:
Merilo

Število točk

1 Uspešnost podjetja
20
– uspešnost izvajanja zastavljenih
ciljev
– gibanje kazalcev uspešnosti
2 Skladnost s predmetom in namenom
razpisa:
40
– celovitost projekta,
– skladnost projekta s strateškimi cilji
podjetja
– vpliv projekta na uspešnost
poslovanja podjetja
3 Utemeljenost projekta:
20
– jasnost in kakovost utemeljitve
projekta
– jasnost in popolnost predstavitve
aktivnosti, realnost terminskega načrta
– organizacija izvajanja projekta
4 Finančna konstrukcija projekta:
20
– transparentnost in predstavitev
stroškov, upoštevanje definicije
upravičenih stroškov
– skladnost stroškov glede na načrt
izvajanja projekta
– realnost stroškov
– struktura virov financiranja
Skupaj
100
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine upravičenih stroškov
ter višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila spodnjo mejo višine doseženih točk, nad katero bo odobrila sofinanciranje projektov.
Višina doseženih točk posameznega
odobrenega projekta bo osnova za določitev deleža sofinanciranja, ki pa ne more
preseči 40% upravičenih stroškov projekta.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov,
znaša 1.132,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 proračuna RS za leto 2003.
4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje sofinanciranja je proračunsko
leto 2003.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 12. 3. 2003
(velja poštni žig do vključno 11. 3. 2003 ali
oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 12. 3.
2003 do 13. ure) v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo
naslova razpisa in številko te objave na prednji
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
14. 3. 2003.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.

8 / 24. 1. 2003 / Stran 425

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podjetja na
spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-37-04, kontaktna oseba: Marta
Slokar.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: Marta.Slokar@gov.si oziroma po faksu 01/478-33-94.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja dne 13. 2.
2003, ob 10. uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003-1
Ob-86356
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Uradom RS
za prostorsko planiranje objavlja
javni razpis
za spodbuditev priprave občinske
prostorske dokumentacije za razvojne
potrebe turizma v letih 2003 in 2004
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje stroškov priprave občinskih prostorskih planskih in
izvedbenih aktov za razvojne potrebe turizma
na temeljnih geografskih in produktnih področjih, opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002-2006. Ministrstvo bo subvencioniralo aktivnosti občin za pripravo novih ali spremembo obstoječih prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki bodo najkasneje do konca
leta 2004 zagotovili vse potrebne prostorske
pogoje za izvedbo načrtovanih turističnih projektov. Javni razpis predvideva fazno izvedbo
priprave prostorskih planskih ali izvedbenih aktov, pri čemer se aktivnosti prve faze sofinancirajo v proračunskem letu 2003, aktivnosti druge faze pa v proračunskem letu 2004.
Občina lahko kandidira za subvencioniranje z več samostojnimi vlogami.
2.1. Namen razpisa je zagotoviti prostorske pogoje za izvedbo investicij v turizmu z
zmanjševanjem obstoječih ovir za izvedbo
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načrtovanih investicijskih projektov s področja turizma in s tem spodbuditi zagon v strategiji načrtovanega investicijskega cikla v turizmu.
2.2. Upravičeni stroški, ki so predmet
subvencioniranja so:
– stroški izdelave strokovnih podlag za
pripravo prostorskega planskega ali izvedbenega akta,
– stroški izdelave občinskih prostorskih
planskih aktov,
– stroški izdelave občinskih prostorskih
izvedbenih aktov.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo občine na
temeljnih turističnih območjih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se nahajajo na štirih temeljnih geografskih področjih (Obala, Kras, širše območje Julijskih Alp, Pohorje-Maribor), ki so
prikazana v razpisni dokumentaciji;
– na ostalih temeljnih turističnih območjih se lahko prijavijo občine s predlogi izdelave novih ali spremembe obstoječih prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki
predstavljajo podlago za izvedbo načrtovanih investicij v širitev ali zaokroževanje obstoječih temeljnih produktnih področij,
opredeljenih v strategiji slovenskega turizma
2002-2006 (zdraviliški, igralniško-zabaviščni in poslovni turizem.);
– občine morajo imeti pravno-formalno
urejene in sprejete prostorske planske akte, ki so usklajeni z državnimi prostorskimi
planskimi akti;
– občine morajo imeti zaposlenega prostorskega načrtovalca – urbanista, ki je
usposobljen za strokovno pripravo in usmerjanje izvajanja pripravljenega programa ali
morajo imeti kako drugače formalno zagotovljeno opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij in drugih prostorskih ureditev.
2.4. Merila za izbiro:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
– skladnost z namenom razpisa z vidika
velikosti območja, ki se s tem prostorsko
ureja in z vidika izraženega interesa investitorjev za izvedbo načrtovanih investicij na
tem območju – 60%,
– utemeljenost z vidika realnosti zaključka izdelave prostorskega akta do konca leta 2004 – 20%,
– finančna konstrukcija z vidika stroškovne sprejemljivosti, transparentnosti ter skladnosti stroškov s predvidenimi fazami izdelave prostorskega akta – 20%.
Prednost pri izboru bodo imeli predlogi
za subvencioniranje izdelave tistih prostorskih planskih in izvedbenih aktov:
– s katerimi se ureja širše območje, ki
predstavlja podlago za izvedbo več načrtovanih investicijskih projektov s področja turizma,
– ki presegajo meje ene občine,
– ki predstavljajo pravno formalno podlago za izvedbo načrtovanih investicij že znanih investitorjev.
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3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za subvencioniranje:
– v letu 2003 znaša 100,000.000 SIT,
– v letu 2004 znaša 150,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1897 proračuna RS za leto 2003 in
2004.
Višina subvencioniranja je odvisna od
števila vlog in izpolnjevanja meril iz 2.4. točke razpisa in ne more preseči 70% upravičenih stroškov posameznega predloga.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog in višine zahtevanih sredstev
s strani prijaviteljev, bo strokovna komisija
določila prag višine doseženih točk, do katerega se odobri subvencioniranje predlogov, ter% subvencioniranja posameznega
predloga, ki ne more preseči 70% upravičenih stroškov.
Okvirna višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste postavke.
4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje subvencioniranja je proračunsko leto 2003 za prvo fazo in proračunsko
leto 2004 za drugo, zaključno fazo.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 28. 2. 2003
(velja poštni žig do vključno 27. 2. 2003 ali
oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 28. 2.
2003 do 12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo
naslova razpisa in številko te objave na prednji
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
5. 3. 2003.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf ali na
sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, na osnovi zahteve občine na spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo vsak torek in četrtek med
9. in 11. uro po telefonu 01/478-37-04,
kontaktna oseba: Marta Slokar.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti na naslov: Marta.Slokar@gov.si oziroma po faksu 01/478-33-94.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja dne 13. 2.
2003, ob 10. uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo

Javne dražbe
Ob-86115
Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega
sodišča v Ljubljani opr. št. St 67/97 z dne
15. 1. 2003
javno dražbo
za prodajo stečajnega dolžnika kot
pravne osebe
Pravno osebo predstavljajo sredstva po
stanju na dan prodaje, in sicer:
– 10/100 z.k. vl. št. 2640 k.o. Bežigrad. Na nepremičini je vpisana zastavna
pravica za terjatev do 60,000.000 SIT. V
zvezi z nepremičnino je v teku tudi denacionalizacijski postopek pred Upravno enoto v
Ljubljani, Izpostava Bežigrad;
– terjatve, razvidne iz predloga stečajne
upraviteljice z dne 17. 12. 2002.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo najkasneje en dan
pred javno dražbo na transakcijski račun
stečajnega dolžnika št. 02011-50490066
vplačale varščino v višini 10% izklicne cene
ter se pred začetkom javne dražbe izkazale
s potrjeno kopijo virmana ali originalom
splošne položnice o izvršenem denarnem
plačilu varščine. Pooblaščenci dražiteljev
morajo pred začetkom dražbe predložiti ustrezno pooblastilo.
Kupci ne morejo biti osebe, ki so navedene v prvem in drugem odstavku 153. člena ZPPSL. Pred dražbo mora vsak ponudnik vodji dražbe predložiti izjavo, overjeno
po notarju, v skladu z določbo četrtega odstavka 153. člena ZPPSL.
Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti
kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni od zaključka javne dražbe ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe. Če dražitelj odstopi
od podpisa kupoprodajne pogodbe ali pa
od izpolnitvne sklenjene kupoprodajne pogodbe, prodajalec zadrži vplačano varščino, morebitni presežek kupnine pa vrne dražitelju brezobrestno v roku 8 dni od dneva
odstopa od sklenitve pogodbe ali od dneva
odstopa od pogodbe.
Varščina se uspelemu dražitelju brezobrestno všteva v kupnino. Neuspelim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v
roku 5 dni po izvedeni javni dražbi.
Izročitev predmeta prodaje uspelemu
dražitelju se izvrši v roku 8 dni po plačilu
celotne kupnine.
Pravna oseba se prodaja po načelu videno-kupljeno.
Stroške morebitnh javnih dajatev nosi
dražitelj.
Izklicna cena je 2,000.000 SIT.
Narok za javno dražbo bo 4. 3. 2002 ob
12. uri v sobi 352.
Dodatne informacije so na voljo pri stečajni upraviteljici Katarini Benedik, tel.
01/436-66-10.
Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju
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Razpisi delovnih
mest
Št. 111-5/03-0515
Ob-86006
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na
mesto višjega sodnika, določene v 3. členu
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi oziroma pogoje za izvolitev za sodnika upravnega sodišča določene
v 8. členu Zakona o upravnem sporu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-3/2003-0515
Ob-86007
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
35/97, 87/97, 31/00, 33/00 in 24/01):
a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Ajdovščina,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Laško.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške
iz 258.d člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje
za izvolitev za sodnika za prekrške določene v drugem odstavku 258.e člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 17/03
Ob-86012
Svet vzgojnovarstvenega zavoda Vrtca
Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter
43. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju

vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-a (Uradni
list RS, št. 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 3. 2003
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program oziroma vizijo razvoja in dela Vrtca za mandatno obdobje, pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi tega razpisa na
naslov: Svet vzgojnovarstvenega zavoda Vrtca Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje, s pripisom Za razpis ravnatelja. Glasovanje o kandidatih bo tajno.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v zakonitem roku.
Svet vzgojnovarstvenega
zavoda Vrtca Kočevje
Ob-86284
Svet Dijaškega doma Trbovlje, Šuštarjeva 42/a, 1420 Trbovlje, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja-ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje
in posebne pogoje skladno z 53. in 145.
členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96 in št. 22/00) ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja ZOFVI (Ur. l. RS, št.
64/01).
Od kandidatov pričakujemo organizacijske sposobnosti ter najmanj 5 let delovne
dobe na področju vzgoje in izobraževanja.
Izbrani kandidat bo imenovan za petletni
mandat.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite najkasneje v 8. dneh po
objavi razpisa na naslov, s pripisom: “ Za
razpis ravnatelja(ice)“.
Obvestilo o izboru bodo kandidati prejeli
v zakonitem roku.
Dijaški dom Trbovlje

Druge objave
Št. 018-1/2003/26
Ob-85985
V skladu z 12. členom Pravilnika o prijavi in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 99/01) objavljamo
javni del elektronskega ključa
za podpisovanje registra overiteljev:
3081 8902 8181 00A4 39B5 F911
7285 281C 0288 3889 5899 9721 3F29
10B2 42C7 6C29 DC26 7CEE 55FB
8093 0196 CA83 D3DD 31B6 75D8
73E9 23D4 6BC6 521A E1DF ACC5
46E2 4FA8 2C90 F4A1 FCF1 D879 63DF
E1EE 5A94 8CE1 1E36 2BDB 426A

Št.
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71AC 647F
EC10 2E2C
A256 1380
9B54 E841
0301 0001.

0492
97F7
0243
9C47

9B01
FF1E
9422
9646

A264
3314
C678
3068

96F4
D5A2
C98B
2D02

Direkcija RS za poslovno
informacijsko središče
Ob-85968
Meting - ŽJ, d.o.o., C. železarjev 8,
Jesenice, po pooblastilu lastnika Železarne Jesenice, d.o.o. Jesenice, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
enonadstropna stanovanjska stavba,
delno podkletena, z delno izdelanim podstrešjem, skupne uporabne površine
171 m2, s fundusom in dvoriščem v velikosti 304 m 2, na parcelni številki 1220,
vložna številka 790, k.o. Jesenice.
Vrednost nepremičnine znaša 32.000
EUR, plačljivo v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
Zemljišče ima status zazidanega stavbnega zemljišča.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti
obseg odkupa ter ponujeno ceno in predložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% vrednosti nepremičnine v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila na transakcijski
račun Železarne Jesenice d.o.o., št.
07000-0000133950. Plačilo kupnine
mora biti izvršeno v roku do 3 mesece po
podpisu kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške prodaje nepremičnine in
prenosa pravic na kupca, davke, takse,
stroške prodaje pooblaščencu v višini 1,5%
prodajne vrednosti in drugo, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje. Nepremičnina je naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”. Ta objava ne zavezuje
prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli
ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
Komisija se bo o izbiri ponudnika odločila v roku 20 dni po poteku roka za zbiranje ponudb.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo
dobili vrnjeno varščino brez obresti v roku
8 dni po izbiri ponudnika.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku
14 dni po prejemu obvestila o izbiri in
vplačati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba razveljavljena, varščina
pa ne bo vrnjena.
Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni od objave.
Ponudbe morajo biti pisne in poslane
na naslov: Meting ŽJ, d.o.o. Jesenice, C.
železarjev 8, 4270 Jesenice, z oznako
“Ponudba po razpisu 2/03 - Ne odpiraj”.
Vse informacije o nepremičninah in
možnih terminih ogleda lahko ponudniki
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dobijo na tel. 04/584-18-70 in 04/58418-78.
Meting ŽJ, d.o.o. Jesenice
Obvestilo
Ob-86331
Urad RS za intelektualno lastnino obvešča zainteresirano javnost, da ni odobril tarife za uporabo glasbenih neodrskih
del iz repertoarja Združenja skladateljev,
avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih
pravic Slovenije (SAZAS), objavljene v
Uradnem listu RS, št. 113 z dne 23. 12.
2002.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad RS za intelektualno lastnino
Št. 5/2003
Ob-86335
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica in
Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana razpisujeta
Slovensko regionalno nagrado
Štefana Smeja za leto 2003
1. Namen nagrade
Slovenska regionalna nagrada (v nadaljevanju: nagrada) je namenjena spodbujanju projektov regionalnega razvojnega značaja, ki prispevajo k vzpostaviti družbe, temelječe na znanju, z mednarodno konkurenčnim gospodarstvom, trajnostnim in
regionalno uravnoteženim razvojem, ki je
naklonjen skrbi za okolje in ohranjanju samobitnosti.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa so projekti, ki po obsegu delovanja presegajo meje lokalnega
in sektorskega razmišljanja ter vodijo do
dviga življenjskega standarda v Republiki
Sloveniji; nanašajo se na naslednja programska področja:
– spodbujanje podjetniškega sektorja in
konkurenčnosti gospodarstva;
– znanje, socialno okolje, razvoj človeških virov in zaposlovanje;
– varstvo okolja, javna infrastruktura in
kakovost bivanja;
– prestrukturiranje kmetijstva in razvoj
podeželja;
– ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
3. Tema razpisa za leto 2003
Kultura, narava, podjetništvo – blagovna znamka razvoja.
4. Nagradni sklad
Višina nagrade v letu 2003 je 10 milijonov tolarjev za zmagovalca.
Devetdeset odstotkov nagrade lahko
nagrajenec porabi za investiranje v razvoj,
deset odstotkov nagrade prejme eden ali
več avtorjev projekta.
5. Pogoji razpisa
Na razpis nosilci lahko prijavijo projekte:
– ki so del širšega razvojnega programa in so zasnovani za celotni programski
ciklus v obliki izdelanega načrta ukrepov
ali aktivnosti;
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– so še v fazi izvajanja;
– jih prijavljajo neprofitne organizacije
in skupnosti, ki bodo končne uporabnice
dobrin/storitev, izvedenih v projektu;
– so skladni z namenom nagrade iz 1.
točke tega razpisa;
– prijavljeni v obliki, kot jo določa razpisna dokumentacija.
6. Merila za izbor
Komisija bo pri izboru projektov upoštevala naslednje kriterije
a) namen projekta:
– območje vplivanja projekta;
– zadovoljevanje potreb gospodarstva;
– okoljevarstveni učinki;
– delovna mesta;
– kulturna identiteta;
– usklajenost z razvojnimi programi različnih ravni;
– inovativnost in pristop.
b) izvedljivost in trajnost projekta z vidika organizacije, finančnih virov in ustreznih referenc sodelujočih partnerjev;
c) celostna podoba projekta.
Podrobnejši razpisni kriteriji so navedeni v prijavni dokumentaciji.
7. Prijavna dokumentacija
Prijavna dokumentacija za nagrado Štefana Smeja je dosegljiva v elektronski obliki na spletnih straneh Javnega Sklada RS
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega
podeželja:
http://www.rdf-sklad.si/regionalno.html in
na javnem skladu od dneva objave tega
razpisa.
8. Rok in pogoji za predložitev prijav
Za nagrado bodo upoštevane le prijave, ki bodo najkasneje dne 24. februarja
2003 oddane na pošto ali do istega dne
do 12. ure prinesene na naslov: Javni sklad
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Dodatno se lahko prijavo pošlje tudi v elektronski obliki na elektronski naslov:
rdf.sklad@siol.net.
9. Izbor
Prijavljene projekte bo ocenil Upravni
odbor nagrade, sestavljen iz uglednih strokovnih in javnih delavcev. Upravni odbor
bo izbral do tri najbolj uspešne prijavljene
projekte. O rezultatih ocenjevanja bodo prijavitelji obveščeni v roku do 45 dni od poteka roka za prijavo.
Svečana razglasitev nagrajencev in podelitev nagrade bo potekala v okviru Slovenskih Regionalnih dni 22. in 23. maja
2003 v Novi Gorici, kjer bodo registrirani
udeleženci izmed nominiranih projektov izbrali nagrajenca.
Natančnejše informacije o nagradi dobite po telefonu: 01/83-61-953 (kontaktna oseba: Jana Stojanovič) ali preko elektronske
pošte:
jana.stojanovic@rdfsklad.si.
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Ribnica

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-09-21102-573/2001-6 Ob-85976
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Franka Aleša, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Frank Alešu, roj. 17. 11. 1965, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tbilisijska ulica 2, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-759/2002-7 Ob-85975
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Femec Tomaža, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Femec Tomažu, roj. 19. 12. 1975, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Clevelandska ulica 49, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-595/2002-3 Ob-85973
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Oblak Frančiške, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Oblak Frančiški, roj. 6. 1. 1943, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Trnovski pristan 36, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne na-
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stopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-623/2002-4 Ob-85972
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Klarič Bernarde, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Klarič Bernardi, roj. 24. 12. 1940, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Jeranova ulica 21, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-29/2002
Ob-86008
Oddelek za upravne notranje zadeve
Upravne enote Hrastnik izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika UE št. 012-3/95 z dne 12. 10. 1995
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Hopovac Sajme, Amele in Mirza, s stalnim prebivališčem na naslovu Brnica št. 47, Hrastnik, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Selič Mojca, uslužbenka Upravne
enote Hrastnik, se postavi za začasno zastopnico za vročitev odločb, izdanih Hopovac Sajmi zanjo in sina Mirza ter Hopovac
Ameli v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
2. Selič Mojci se vroči odločba Upravne enote Hrastnik št. 209-29/2002 z dne
9. 1. 2003. Z vročitvijo odločb začasni zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.
Št. 209-74/01
Ob-86009
Oddelek za upravne notranje zadeve
Upravne enote Hrastnik izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika UE št. 012-3/95 z dne 12. 10. 1995
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Jablanšek Dare, s stalnim prebivališčem na naslovu Kal št. 5, Hrastnik,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Selič Mojca, uslužbenka Upravne
enote Hrastnik, se postavi za začasno zastopnico za vročitev odločbe, izdane Jablanšek Dari v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
2. Selič Mojci se vroči odločba Upravne enote Hrastnik, št. 209-74/2001 z dne
9. 1. 2003. Z vročitvijo odločbe začasni
zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.

Št. 2/05-09-21102-746/2002-4 Ob-86292
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča
Skenderović
Nizarja,
Skenderović Alsene, Skenderović Amelise, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam
Skenderović Nizarju, roj. 25. 2. 1961,
Skenderović Alseni, roj. 21. 5, 1997,
Skenderović Amelisi, roj. 23. 8. 2000, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Klemenovi ulici 65, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranke ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-823/2002-6 Ob-86293
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča
Sulejmanović
Mevlide,
Smajlović Enise, Smajlović Edina, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam
Sulejmanović Mevlidi, roj. 30. 11. 1953,
Smajlović Enisi, roj. 21. 5. 1982, Smajlović
Edinu, roj. 6. 1. 1984, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Jurčkova cesta 170, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranke ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-770/2002-7 Ob-86294
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Kavčič Milene, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Kavčič Mileni, roj. 8. 7. 1949, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Cesta v
Mestni log 40, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne na-
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stopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-589/2002-7 Ob-86377
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne
26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Bećirević
Ismeta, Bećirević Hatke, Bečirević Anela
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam
Bećirević Ismetu, roj. 27. 10. 1961,
Bećirević Hatki, roj. 22. 4. 1967 in
Bečirević Anelu, roj. 12. 7. 1986, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Medvodah,
Sora 26, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranke same ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 025-1/2002
Ob-85992
1. Veljavni Pravilnik sindikata KNSS Neodvisnost podjetja Ladjedelnica Izola, Cankarjev drevored 23, Izola, ki je bil
sprejet na ustanovni skupščini dne 19. 12.
2002, se sprejme v hrambo pri Upravni enoti Izola.
2. Pravilnik je vpisan v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 21.
Št. 013-1/2003
Ob-86300
Pravila o organiziranosti in delovanju Sindikata Kmetijske zadruge “Šaleška dolina” Šoštanj, sprejeta na ustanovnem zboru dne 12. 11. 2002, se shranijo pri RS,
Upravni enoti Velenje. Pravila so vpisana v
evidenci statutov sindikatov pod št. 94 z
dne 17. 1. 2003.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-71/02-8
Ob-85951
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne
13. 1. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
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preprečevanju omejevanja konkurence
(ZPOmK; Uradni list RS, št. 56/99) odločil, da je koncentracija družb Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB) in Hranilno kreditna služba »Združeni perutninarji Primorske«,
Neverke 30, 6256 Košana (v nadaljevanju: HKS ZPP), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija je nastala 28. 12. 2001
s sklenitvijo Pogodbe o odstopu terjatev,
prevzemu dolgov in prevzemu delavcev,
po kateri bo NLB pridobila popoln, izključen nadzor nad prevzetimi sredstvi in obveznostmi HKS ZPP, kar skladno z drugo
alineo drugega odstavka 11. člena
ZPOmK pomeni koncentracijo podjetij.
NLB bo nato v Pivki odprla univerzalno
poslovalnico, HKS ZPP pa bosta ustanovitelja likvidirala.
NLB je univerzalna banka z licenco
Banke Slovenije za opravljanje vseh bančnih in finančnih poslov za pravne in fizične osebe v Sloveniji in tujini. HKS ZPP je
hranilno kreditna služba, ki se ukvarja z
zbiranjem depozitov občanov in pravnih
oseb, vodenjem računov pravnih in fizičnih oseb, plačilnim prometom za fizične
osebe ter kreditiranjem fizičnih oseb in
pravnih oseb ustanoviteljev.
Urad je učinke koncentracije presojal
na upoštevnem trgu depozitov fizičnih
oseb, trgu kreditov fizičnim osebam, trgu
depozitov malih ter srednje velikih podjetij, trgu kreditov malim in srednje velikim
podjetjem in na trgu plačilnega prometa
za fizične osebe, vse v okviru notranjsko-kraške regije. Pri tem je ugotovil, da
sta ponudba in kvaliteta bančnih uslug v
notranjsko-kraški regiji zaenkrat še na nizki ravni ter da ima izrazito vodilno vlogo
na teh trgih Banka Koper, na trgu plačilnega prometa za fizične osebe pa Poštna
banka Slovenije. S priglašeno koncentracijo bo prišlo do minimalnega povečanja
tržnega deleža in vpliva NLB na teh trgih,
kar bo povečalo učinkovito konkurenco.
Koncentracija tako ne bo povzročila zmanjšanja ali onemogočanja učinkovite konkurence na trgu in je skladna s pravili konkurence.
Urad je o prejemu priglasitve koncentracije skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZPOmK obvestil tudi Banko
Slovenije.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-85/2002-3
Ob-86010
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 13. 1. 2003 na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; ZPOmK) in na podlagi priglasitve
koncentracij podjetij Telemach družba
za komunikacijske storitve d.o.o., Vojkova cesta 78 (Telemach), in BOMA
Novo mesto d.o.o., Vorančeva ulica 19,
8000 Novo mesto (v nadaljevanju: BOMA Novo mesto), izdal sklep o uvedbi
postopka presoje skladnosti koncentracij
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s pravili konkurence. Podjetje Telemach
bo z nakupom družbe BOMA Novo mesto
pomembno povečalo svoj obstoječi kabelsko komunikacijski sistem. Lastnik
omrežja, ki hkrati preko njega nudi tudi
storitve, je v bistveno boljšem položaju od
svojih konkurentov na trgih nudenja teh
storitev. Koncentracija je podrejena določbam ZPOmK in izkazuje resen sum glede skladnosti s pravili konkurence.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo
svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora
v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati
navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni
interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 30701-80/02-7
Ob-86298
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: urad) je 16.
1. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je nameravana
koncentracija
družb
Wienerberger Opekarna Ormož d.d.,
Kolodvorska 7, Ormož (v nadaljevanju:
Opekarna Ormož), in Opekarna Pragersko, proizvodnja opeke in strešnikov, d.d., Ptujska cesta 37, Pragersko
(v nadaljevanju: Opekarna Pragersko),
skladna s pravili konkurence in da ji urad
ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe
Opekarna Pragersko s strani družbe Opekarna Ormož, s čimer bo slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo
Opekarna Pragersko.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti
ponudbe in povpraševanja na trgu zidnih
opečnih izdelkov iz gline ter opečnih polnil je urad ugotovil, da v zadevi priglašene
koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

– televizijskega programa »TV Krško«.
2. Glasovalne pravice v medijih ima Svet
zavoda Neviodunum.
3. Člani Sveta zavoda Neviodunum:
– Silvester Mavsar (predsednik),
– Matej Drobnič (podpredsednik),
– Milan Venek (član),
– Monika Urbanč (član),
– Goran Rovan (član).
Št. 6/01/2003

Ob-85993

Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice,
d.o.o., Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Nacionalna finančna družba 2, Investicijski sklad, d.d., Ljubljana, Trdinova 4,
– Slovenska odškodninska družba,
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana,
– Kapitalska družba PIZ, d.d., Dunajska 56, Ljubljana,
– Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja
1a, Jesenice,
– Dušan Dragojević, C. maršala Tita 18,
Jesenice,
– Helena Voga, Dovje 9, Mojstrana,
– Rina Klinar, Plavški Rovt 7c, Jesenice.
Poslovodstvo: direktorica mag. Rina Klinar.
Št. 2/03

Ob-85994

Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, 4290
Tržič, izdaja radijski program Radio Gorenc.
V družbi ima 5 in več odstotni delež
premoženja in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic Občina Tržič, Trg svobode
18, Tržič.
Firmo vodi v.d. direktorja, Janez Štimec.
Ob-86011
Ime izdajatelja: Koroški radio Slovenj
Gradec d.o.o., Meškova 21, 2380 Slovenj
Gradec.
Pravne in fizične osebe z več kot 5%
lastniškim deležem:
– KD Holding d.d., Celovška cesta
206, Ljubljana,
– FM-NET d.o.o., Celovška 206, Ljubljana,
– Slovenska odškodninska družba, Mala ulica 5, Ljubljana.
Uprava: Danilo Vute.
Ob-86014

Ob-85991
1. Neviodunum, zavod za kulturo in
odnose z javnostmi, Krško, je izdajatelj medijev:
– tiskanega medija, revije »Posavski
obzornik« (mesečnik),

NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000
Celje, podjetje je izdajatelj tednika Novi
tednik in radia Radio Celje. Oba medija
se financirata iz lastnih virov.
Izdajatelj: Podjetje NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje.
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Struktura kapitala:
– Atka prima - 30%,
– Anica Šrot Aužner - 12,42%,
– Slovenski odškodninski sklad d.d. 10%,
– Atka d.o.o. - 7,80%,
– Zdenka Batistič - 6,43%,
– Delo TČR - 6,25%,
– zaposleni in bivši zaposleni 27,10%.
Ob-86015
Lastniki (fizične in pravne osebe), ki
imajo več kot 5% kapitala družbe Primorske novice, d.o.o. Koper na dan 31. 12.
2002 so: Dnevnik d.d., Kopitarjeva 2-4,
Ljubljana, Forma INN, Obrtniška 5, Koper,
Banka Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
Modra linija d.d., Pristaniška 8, Koper, Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper, Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina.
Uprava Primorski novic, d.o.o. Koper:
direktorica Barbara Verdnik.
Ob-86016
Firma pravne osebe: Radio Robin radijska dejavnost d.o.o.
Sedež pravne osebe: Ulica Tolminskih
puntarjev 012, 5000 Nova Gorica.
Vir financiranja: ekonomska propaganda (reklamni oglasi).
Fizične osebe, ki imajo v lasti več kot
5% kapitala družbe: Gregorič Darija, Damber 44, 5000 Nova Gorica, Špacapan Črtomir, Ul. 25. maja 3, 5000 Nova Gorica,
Šuligoj Alfred, Podmark 2, 5290 Šempeter, Šuligoj David, Podmark 2, 5290 Šempeter, Lozej Davorin, Ul. Klementa Juga
10, 5250 Solkan.
Direktor: Marko Vuksanovič.
Št. 911-00-670

Ob-86017

Ime medija: Glas občin.
Firma in sedež pravne osebe, ki ima v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali najmanj 5% delež upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic: Združenje občin Slovenije, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
Imena članov organa upravljanja in nadzornega organa izdajatelja:
– odgovorni urednik: Anton Kokalj,
– član uredniškega odbora: Andrej
Vrančič,
– član uredniškega odbora: Mitja Slane.
Ob-86149
1. Ime medija: Radio Center.
2. Izdajatelj: Radio Center d.o.o., Žitna
ulica 12, 2000 Maribor.
3. Ime, priimek in stalno bivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet odstotni delež kapitala ali najmanj

Št.

pet odstotni delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Madison d.o.o., Žitna
ulica 12, 2000 Maribor (100%).
4. imena članov uprave oziroma organov upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: Matej Boltauzer, direktor, David Irgolič, odgovorni urednik.
Ob-86192
Ime medija: Savinjske novice, Dobrodošli v Mozirskem gaju, Almanah Zgornje Savinjske doline.
Izdajatelj: Savinjske novice Franci Kotnik s.p., Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
Lastništvo: Franci Kotnik, Cvetlična ulica 14, 3331 Nazarje.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Organ upravljanja: Franci Kotnik s.p.
Ob-86308
Ime medija: TV AS.
Naziv podjetja: HI-FI Videostudio d.o.o.
Sedež podjetja: Slovenska 52, 9000
Murska Sobota.
Matična številka: 5803918000.
Davčna številka: 80302157.
Lastnik podjetja: Anton Weingerl, Partizanska 50, 9000 Murska Sobota.
Direktor podjetja: Anton Weingerl.
Ob-86310
I. Izdajatelj: GV Revije, založništvo časopisov in revij, d.o.o., Dunajska cesta 5,
1000 Ljubljana.
II. Podatek o osebah, ki imajo več kot
5% kapitala oziroma upravljalskih glasov:
1. GV Skupina, upravljanje z družbami,
d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.
III. Uprava: Robert Mulej.
Ob-86312
M’Taj, časopisno založniško marketinško podjetje, d.o.o., s sedežem na Komenskega 10, 1000 Ljubljana, v skladu z
Zakonom o medijih, 64. in 14. člen, objavlja, da je izdajatelj elektronskega dnevnika
Ljubljanske novice in da je 100-odstotni
lastnik medija. Člani nadzornega organa
medija so: dr. Bogomir Kovač, Miša Molk
in mag. Jože Borštnar.
Ob-86314
Ime medija: Moj malček.
Izdajatelj: Info press, d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Maja
Črepinšek, Gosposka ulica 4, Ljubljana,
Matjaž Markič, Gosposka ulica 4, Ljubljana.
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ime medija: Pikapolonica.
Izdajatelj: Info press, d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
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Lastnik z najmanj 5% kapitala: Maja Črepinšek, Gosposka ulica 4, Ljubljana, Matjaž Markič, Gosposka ulica 4, Ljubljana.
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Št. 9/2003

Ob-86316

Revija Obrtnik je v 100% lastništvu
Obrtne zbornice Slovenije, ki ima tudi
100% upravljalske pravice. na podlagi statuta je skupščina Obrtne zbornice Slovenije izvolila za generalnega sekretarja Obrtne zbornice Slovenije dr. Viljema
Pšeničnega, ki opravlja posle poslovodnega organa, predsednika OZS Miroslava
Kluna ter predsednika upravnega odbora
Štefana Pavlinjeka. Za člane nadzornega
odbora Obrtne zbornice Slovenije je skupščina izvolila Roberta Bizjana, Franca Marina, Matejo Sotošek, Miro Špiljak ter Alenko Jež, ki opravlja tudi naloge predsednice nadzornega odbora Obrtne zbornice
Slovenije.
Ob-86318
Ime medija:
1. Družina,
2. Mavrica,
3. Naša luč,
4. Cerkev v sedanjem svetu,
5. Božje okolje,
6. Cerkveni glasbenik,
7. Beseda med nami,
8. Oznanjevalec,
9. Communio,
10. Jaslice.
Izdajatelj: Družina, d.o.o., Krekov trg 1,
SI-1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic:
1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov
trg 4, SI-1000 Ljubljana,
2. Škofija Maribor, Slomškov trg 19, SI2000 Maribor,
3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, SI-6001
Koper.
Uprava izdajatelja: dr. Janez Gril, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Andrej Mesarec, predsednik, Marija Dolenc,
Jadran Tomšič.
Ob-86387
Ime medija: Revija Novi dom.
Izdajatelj: Domina, Marija Mlakar s.p.
Stalno prebivališče: Prihova 11a, 2317
Oplotnica.
Sedež: Trg svobode 15, Slovenska Bistrica.
Izjavljam, da sem kot izdajateljica medija tudi njegova 100% lastnica.
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Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-86288
Preklic
cenika storitev in objava sprememb cenika storitev Telekoma Slovenije
1.

Preklicuje se cenik storitev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 99-100 z dne 22. 11. 2002.

2.

V skladu s 74. členom ZTel-1 in odločbo št. 331-72/2002-15 z dne 16. 1. 2003, ki jo je izdala Agencija za
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije, Telekom Slovenije, d.d., objavlja:

2.1. Cenik storitev veljaven od 1. 2. 2003 (s spremembami cen telefonske naročnine):
Postavka

Naziv storitve

Cena v SIT

Enota mere

Točka

brez davka

z davkom

Stopnja
davka

1.

TELEFONSKE STORITVE

1.1.

PRIKLJUČNINA

1.1.1.

Novo naročniško razmerje

1.2.

NAROČNINA

1.2.1.

Naročnina za enojčni tf. priključek

1.2.2.

Naročnina za dvojčni tf. priključek

1.3.

CENE KLICEV

1.3.1.

Klici v notranjem telefonskem
prometu

OPOMBA:

Notranji telefonski promet zajema telefonske pogovore med telefonskimi naročniki v fiksnem
telefonskem omrežju znotraj Slovenije.

enkratno

17.769,40

21.323,28

20,0%

mesečno

2.140,00

2.568,00

20,0%

mesečno

1.740,00

2.088,00

20,0%

Obračunska enota je 1 časovni interval (Trajanje časovnega intervala: v času večje prometne
obremenitve 1 min. in v času manjše prometne obremenitve 2 min.). Zaračunava se vsak začeti
časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih
praznikih in z zakonom prostih dneh pa od 0. do 24. ure.

1.3.1.1.

Redna tarifa (v času večje prometne 1 časovni interv. =
obremenitve)
1 min.

5,25

6,30

20,0%

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1 časovni interv. =
2 min.
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1.3.1.2.

Znižana tarifa (v času manjše
prometne obremenitve)

1.3.2.

Klici v mednarodnem prometu

OPOMBA:

Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za
čas večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.

5,25

6,30

20,0%

Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19. do 7. ure.

1.3.2.1.

V času večje prometne obremenitve
(cene po območjih)

I.

minuta

35,00

42,00

20,0%

II.

minuta

45,00

54,00

20,0%

III.

minuta

95,00

114,00

20,0%

IV.

minuta

135,00

162,00

20,0%

V.

minuta

230,00

276,00

20,0%

Mobilni dodatek*

minuta

25,00

30,00

20,0%

*OPOMBA:

Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz
Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno državo
(cene po območjih) tudi mobilni dodatek.

1.3.2.2.

V času manjše prometne
obremenitve (cene po območjih)

I.

minuta

28,00

33,60

20,0%

II.

minuta

36,00

43,20

20,0%

III.

minuta

76,00

91,20

20,0%

IV.

minuta

108,00

129,60

20,0%

V.

minuta

184,00

220,80

20,0%

Mobilni dodatek*

minuta

20,00

24,00

20,0%

*OPOMBA:

Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz
Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno državo
(cene po območjih) tudi mobilni dodatek

1.3.3.

Klici v maloobmejnem prometu

OPOMBA:

Maloobmejni promet velja za telefonske pogovore, ki potekajo med omrežno skupino 05-Nova
Gorica in italijanskim območjem Gorizia (koda 390481) ter Udine (koda 390432) in za telefonske
pogovore, ki potekajo med omrežno skupino 05-Koper in italijanskim območjem Trieste (koda
39040).
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za
čas večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval .
Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19. do 7. ure.
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1.3.3.1.

Redna tarifa (v času večje prometne minuta
obremenitve)

33,60

40,32

20,0%

1.3.3.2.

Znižana tarifa (v času manjše
prometne obremenitve)

26,90

32,28

20,0%

1.3.4.

Klici v prometu iz fiksnega v mobilno omrežje

OPOMBA:

Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za
čas večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.

minuta

Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih med 7. in 19. uro.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih
praznikih in z zakonom prostih dneh pa od 0. do 24. ure.

1.3.4.1.

Klici iz fiksnega v mobilno omrežje
NMT (050)

1.3.4.1.1.

V času večje prometne obremenitve minuta

37,84

45,41

20,0%

1.3.4.1.2.

V času manjše prometne
obremenitve

18,92

22,70

20,0%

1.3.4.2.

Klici iz fiksnega v mobilno omrežje
GSM

minuta

Če je naročnik storitve Slovenska naveza operaterja Mobitel d.d. v okviru te storitve izbral
določeno telefonsko številko v fiksnem telefonskem omrežju Telekoma Slovenije, d.d., potem
Telekom Slovenije, d.d. priznava 30% popust za klice iz izbrane številke v fiksnem telefonskem
omrežju na številko naročnika v mobilnem GSM omrežju, kot je to naročnik opredelil v okviru
zahteve za storitev Slovenska naveza.
Telekom Slovenije d.d. za klice v mobilno omrežje GSM, v okviru storitve Slovenska naveza ne
omogoča zgoraj omenjenega popusta na naročniških priključkih na katerih je aktivirana
dopolnilna storitev Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na bloke DDI
številk.

1.3.4.2.1.

V času večje prometne obremenitve minuta

59,89

71,87

20,0%

1.3.4.2.2.

V času manjše prometne
obremenitve

29,93

35,92

20,0%

1.3.5.

Cene ostalih storitev Telekoma Slovenije, d.d. iz naročniških priključkov

OPOMBA:

Naročniki Telekoma Slovenije, d.d. lahko iz svojih naročniških priključkov dostopijo tudi do drugih
storitev Telekoma Slovenije, d.d., katerih cene so navedene v okviru drugih postavk v Ceniku tk
storitev v notranjem in mednarodnem prometu.

minuta

Uradni list Republike Slovenije
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3.1. Cenik storitev veljaven od 1. 6. 2003
Postavka

Naziv storitve

Enota mere

Točka

Cena v SIT
brez davka

z davkom

Stopnja
davka

1.

TELEFONSKE STORITVE

1.1.

POLNI DOSTOP

1.1.1.

PRIKLJUČNINA

1.1.1.1.

Novo naročniško razmerje

enkratno

17.769,40

21.323,28

20,0%

1.1.1.7.

Prehod iz Enostavnega dostopa na
Polni dostop

enkratno

4.750,00

5.700,00

20,0%

1.1.2.

NAROČNINA

OPOMBA:

V naročnino za Polni dostop je vključeno omogočanje uporabe naslednjih dopolnilnih storitev:
preusmerjanje klica po tretjem pozivu (CFNR), preusmerjanje klica ob zasedenem naročniku
(CFB), omejitev identifikacije kličočega (CLIR), tonsko izbiranje (DTMF), čakajoči klic (CW),
brezpogojno preusmerjanje klica (CFU), konferenčna zveza, klic brez izbiranja in glasovna pošta –
osnovni paket. Storitve omejitev identifikacije kličočega (CLIR), tonsko izbiranje (DTMF) in
glasovna pošta - osnovni paket se aktivirajo na posebno željo naročnika.

1.1.2.1.

Naročnina za enojčni tf. priključek

mesečno

2.500,00

3.000,00

20,0%

1.1.2.2.

Naročnina za dvojčni tf. priključek

mesečno

2.150,00

2.580,00

20,0%

1.1.3.

CENE KLICEV

1.1.3.1.

Klici v notranjem telefonskem prometu

OPOMBA:

Notranji telefonski promet zajema telefonske pogovore med telefonskimi naročniki v fiksnem
telefonskem omrežju znotraj Slovenije.
Obračunska enota je 1 časovni interval (Trajanje časovnega intervala: v času večje prometne
obremenitve 1 min. in v času manjše prometne obremenitve 2 min.). Zaračunava se vsak začeti
časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih praznikih
in z zakonom prostih dneh pa od 0. do 24. ure.

1.1.3.1.1.

Redna tarifa (v času večje prometne
obremenitve)

1 časovni interv. =
1 min.

5,25

6,30

20,0%

1.1.3.1.2.

Znižana tarifa (v času manjše
prometne obremenitve)

1 časovni interv. =
2 min.

5,25

6,30

20,0%
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1.1.3.2.

Klici v mednarodnem prometu

OPOMBA:

Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za čas
večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19. do 7. ure.

1.1.3.2.1.

V času večje prometne obremenitve
(cene po območjih)

I.

minuta

35,00

42,00

20,0%

II.

minuta

45,00

54,00

20,0%

III.

minuta

95,00

114,00

20,0%

IV.

minuta

135,00

162,00

20,0%

V.

minuta

230,00

276,00

20,0%

Mobilni dodatek

minuta

25,00

30,00

20,0%

OPOMBA:

Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz
Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno državo
(cene po območjih) tudi mobilni dodatek.

1.1.3.2.2.

V času manjše prometne obremenitve
(cene po območjih)

I.

minuta

28,00

33,60

20,0%

II.

minuta

36,00

43,20

20,0%

III.

minuta

76,00

91,20

20,0%

IV.

minuta

108,00

129,60

20,0%

V.

minuta

184,00

220,80

20,0%

Mobilni dodatek

minuta

20,00

24,00

20,0%

OPOMBA:

Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz
Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno državo
(cene po območjih) tudi mobilni dodatek.

1.1.3.3.

Klici v maloobmejnem prometu

OPOMBA:

Maloobmejni promet velja za telefonske pogovore, ki potekajo med omrežno skupino 05-Nova
Gorica in italijanskim območjem Gorizia (koda 390481) ter Udine (koda 390432) in za telefonske
pogovore, ki potekajo med omrežno skupino 05-Koper in italijanskim območjem Trieste (koda
39040).
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za čas
večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval .
Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19. do 7. ure.

1.1.3.3.1.

Redna tarifa (v času večje prometne
obremenitve)

minuta

33,60

40,32

20,0%

Uradni list Republike Slovenije
1.1.3.3.2.

Znižana tarifa (v času manjše
prometne obremenitve)

1.1.3.4.

Klici v prometu iz fiksnega v mobilno
omrežje

Št.

minuta
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26,90

32,28

20,0%

Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za čas
večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih med 7. in 19. uro.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih praznikih
in z zakonom prostih dneh pa od 0. do 24. ure.

1.1.3.4.1.

Klici iz fiksnega v mobilno omrežje
NMT (050)

1.1.3.4.1.1. V času večje prometne obremenitve

minuta

37,84

45,41

20,0%

1.1.3.4.1.2. V času manjše prometne obremenitve minuta

18,92

22,70

20,0%

1.1.3.4.2.

Klici iz fiksnega v mobilno omrežje
GSM

OPOMBA:

Če je naročnik storitve Slovenska naveza operaterja Mobitel d.d. v okviru te storitve izbral določeno
telefonsko številko v fiksnem telefonskem omrežju Telekoma Slovenije, d.d., potem Telekom
Slovenije, d.d. priznava 30% popust za klice iz izbrane številke v fiksnem telefonskem omrežju na
številko naročnika v mobilnem GSM omrežju, kot je to naročnik opredelil v okviru zahteve za
storitev Slovenska naveza.
Telekom Slovenije d.d. za klice v mobilno omrežje GSM, v okviru storitve Slovenska naveza ne
omogoča zgoraj omenjenega popusta na naročniških priključkih na katerih je aktivirana dopolnilna
storitev Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na bloke DDI številk.

1.1.3.4.2.1. V času večje prometne obremenitve

minuta

59,89

71,87

20,0%

1.1.3.4.2.2. V času manjše prometne obremenitve minuta

29,93

35,92

20,0%

1.1.3.5.

Cene ostalih storitev Telekoma Slovenije, d.d. iz naročniških priključkov

OPOMBA:

Naročniki Telekoma Slovenije, d.d. lahko iz svojih naročniških priključkov dostopijo tudi do drugih
storitev Telekoma Slovenije, d.d., katerih cene so navedene v okviru drugih postavk v Ceniku tk.
storitev v notranjem in mednarodnem prometu.

1.2.

ENOSTAVNI DOSTOP
OMEJITVE ENOSTAVNEGA DOSTOPA:
- imajo ga lahko le izključno fizične osebe, ki niso s.p.,
- ni ugodnosti oz. popustov na uporabo storitev (primer Slovenska naveza),
- naročniku se zaradi omejitve na paketu avtomatsko realizira posebna omejitev klicev na 090 in
0881, ki je za naročnika Enostavnega dostopa tudi edina možna,
- onemogočena možnost izbire drugega operaterja za medkrajevne in mednarodne klice z
možnostjo trajne predizbire ali z uporabo predpone za izbiro operaterja.
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1.2.1.

PRIKLJUČNINA

1.2.1.1.

Novo naročniško razmerje

enkratno

17.769,40

21.323,28

20,0%

1.2.1.7.

Prehod iz Polnega dostopa na
Enostavni dostop

enkratno

4.750,00

5.700,00

20,0%

1.2.2.

NAROČNINA

1.2.2.1.

Naročnina za enojčni tf. priključek

mesečno

1.950,00

2.340,00

20,0%

1.2.2.2.

Naročnina za dvojčni tf. priključek

mesečno

1.590,00

1.908,00

20,0%

1.2.3.

CENE KLICEV

1.2.3.1.

Klici v notranjem telefonskem prometu

OPOMBA:

Notranji telefonski promet zajema telefonske pogovore med telefonskimi naročniki v fiksnem
telefonskem omrežju znotraj Slovenije.
Obračunska enota je 1 časovni interval (Trajanje časovnega intervala: v času večje prometne
obremenitve 1 min. in v času manjše prometne obremenitve 2 min.). Zaračunava se vsak začeti
časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih praznikih
in z zakonom prostih dneh pa od 0. do 24. ure.

1.2.3.1.1.

Redna tarifa (v času večje prometne
obremenitve)

1 časovni interv.
= 1 min.

7,50

9,00

20,0%

1.2.3.1.2.

Znižana tarifa (v času manjše
prometne obremenitve)

1 časovni interv.
= 2 min.

7,50

9,00

20,0%

1.2.3.2.

Klici v mednarodnem prometu

OPOMBA:

Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za čas
večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19. do 7. ure.

Uradni list Republike Slovenije
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V času večje prometne obremenitve
(cene po območjih)

I.

minuta

41,00

49,20

20,0%

II.

minuta

52,00

62,40

20,0%

III.

minuta

110,00

132,00

20,0%

IV.

minuta

156,00

187,20

20,0%

V.

minuta

265,00

318,00

20,0%

Mobilni dodatek

minuta

29,00

34,80

20,0%

OPOMBA:

Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz
Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno državo
(cene po območjih) tudi mobilni dodatek.

1.2.3.2.2.

V času manjše prometne obremenitve
(cene po območjih)

I.

minuta

32,80

39,36

20,0%

II.

minuta

41,60

49,92

20,0%

III.

minuta

88,00

105,60

20,0%

IV.

minuta

124,80

149,76

20,0%

V.

minuta

212,00

254,40

20,0%

Mobilni dodatek

minuta

23,20

27,84

20,0%

OPOMBA:

Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz
Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno državo
(cene po območjih) tudi mobilni dodatek.

1.2.3.3.

Klici v maloobmejnem prometu

OPOMBA:

Maloobmejni promet velja za telefonske pogovore, ki potekajo med omrežno skupino 05-Nova
Gorica in italijanskim območjem Gorizia (koda 390481) ter Udine (koda 390432) in za telefonske
pogovore, ki potekajo med omrežno skupino 05-Koper in italijanskim območjem Trieste (koda
39040).
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za čas
večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19. do 7. ure.

1.2.3.3.1.

Redna tarifa (v času večje prometne
obremenitve)

minuta

39,00

46,80

20,0%
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1.2.3.3.2.

Znižana tarifa (v času manjše
prometne obremenitve)

1.2.3.4.

Klici v prometu iz fiksnega v mobilno
omrežje

OPOMBA:

Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za čas
večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.

minuta

31,20

37,44

20,0%

Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih med 7. in 19. uro.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih praznikih
in z zakonom prostih dneh pa od 0. do 24. ure.

1.2.3.4.1.

Klici iz fiksnega v mobilno omrežje
NMT (050)

1.2.3.4.1.1. V času večje prometne obremenitve

minuta

37,84

45,41

20,0%

1.2.3.4.1.2. V času manjše prometne obremenitve minuta

18,92

22,70

20,0%

1.2.3.4.2.

Klici iz fiksnega v mobilno omrežje
GSM

OPOMBA:

Telekom Slovenije d.d. za klice v mobilno omrežje GSM, v okviru Enostavnega dostopa, ne
omogoča popustov (velja tudi za storitve, kot je Slovenska naveza).

1.2.3.4.2.1. V času večje prometne obremenitve

3.

minuta

59,89

71,87

20,0%

1.2.3.4.2.2. V času manjše prometne obremenitve minuta

29,93

35,92

20,0%

1.2.3.5.

Cene ostalih storitev Telekoma Slovenije, d.d. iz naročniških priključkov

OPOMBA:

Naročniki Telekoma Slovenije, d.d. lahko iz svojih naročniških priključkov dostopijo tudi do drugih
storitev Telekoma Slovenije, d.d., katerih cene so navedene v okviru drugih postavk v Ceniku tk
storitev v notranjem in mednarodnem prometu. Naročnikom Enostavnega dostopa pa ni
omogočeno:
- klicanje na premijske storitve na številki 090,
- klicanje na številke 0881 xx x xx,
- izbiranje drugega operaterja za medkrajevne in mednarodne klice z možnostjo trajne predizbire
ali z uporabo predpone za izbiro operaterja.

Države (področja) za katere velja mobilni dodatek za klice v mobilna omrežja 1. 2. 2003 so: Avstrija, Belgija, BIH BH Telecom in Telekom Srpske, Bolgarija, Češka republika, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, ZR
Jugoslavija, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška,
Španija, Švedska, Švica, Ukrajina, Združeno kraljestvo.

Telekom Slovenije, d.d.
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Objave
gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-86388
Družba Papigor, holding, d.d. je s plačilom kupnine za 383.559 delnic in s prenosom delnic dne 27. 12. 2002 z deležem
85,35 odstotkov postala večinski delničar
družbe Goričane, tovarna papirja Medvode
d.d.
Uprava družbe Goričane d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-85995
Osnovni kapital družbe Mika, d.o.o.,
Kranj, proizvodnja, trgovina, Kolodvorska 3,
Kranj, se z dosedanjega zneska 7,685.402
SIT zniža za znesek 5,000.000 SIT na znesek 2,685.402 SIT.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.
Mika, d.o.o., Kranj
Ob-86295
V skladu s 454. členom Zakona o
gospodarskih družbah, direktorica družbe
Blok reciklaža odpadne elektronike in
zbiranje odpadnih barvnih kovin d.o.o.,
Šlandrova 4A, 1000 Ljubljana, vpisane v
sodni register sodišča v Ljubljani pod
številko vložka 1/17548/00 objavlja
naslednji
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet dne 20. 1. 2003. Osnovni
kapital družbe se iz dosedanjih 34,517.000
SIT zmanjša za 25,000.000 SIT in odslej
znaša 9,517.000 SIT. Pozivam vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
soglašajo s prej navedenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Blok d.o.o. Ljubljana

Sklici skupščin
Ob-86018
Uprava družbe LAMA d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem
v Dekanih 5, Dekani, sklicuje na podlagi
točke 7.3. statuta družbe
10. skupščino,
ki bo v sredo, 26. 2. 2003 ob 12. uri na
sedežu družbe v Dekanih 5, 6271 Dekani.
Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Bojano Brataševec, za
prvega preštevalca glasov Branka Bizjaka,
za drugega preštevalca glasov Matjaža Podobnika, za notarja za sestavo notarskega
zapisnika določi notarja Drava Ferligoja iz
Kopra.
2. Pridobitev lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe na predlog uprave in nadzornega sveta
pooblašča upravo, da izvede nakup lastnih
delnic. Nakup se izvede tako, da se od
vsakega posameznega delničarja, ki je podpisal sporazum o poravnavi vseh terjatev iz
naslova manj izplačanih plač, odkupi največ
128 delnic po fiksni ceni 3.000 SIT za delnico. Namen za pridobivanje lastnih delnic
je zagotovitev nemotenega poslovanja družbe in doseganja planiranih ciljev.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejema tega sklepa. Skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe. Uprava bo umaknila lastne
delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Dekani 5, 6271 Dekani, vsak
delavnik od 9. do 12. ure. Delničarje prosimo, da svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda družbi pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo imetniki
pravic do delnic razvidnih iz seznama vpisnikov delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pri upravi družbe pisno
napovedali svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri
upravi družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred zasedanjem
skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je 26.
2. 2003 ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
LAMA d.d. Dekani
predsednik uprave
Ivan Majcen
Št. 2/03
Ob-86188
Na podlagi točke 6/7. Statuta družbe
Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
8. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,
ki bo dne 25. 2. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče
153.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
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Za predsednika skupščine se imenuje
Niko Pušnik, za preštevalca glasov se imenujeta Jeseničnik Barbara in Jana Toš. Seji
bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skladno z določili 240. člena ZGD, skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko po svojem preudarku in za namene umika kupi 50.181 lastnih delnic družbe s tem, da najvišja nakupna cena delnice na dan nakupa ne sme
presegati 1,5 kratnika zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice, najnižja cena
pa ne sme biti manjša od nominalne vrednosti delnice.
Vir za odkup lastnih delnic se zagotavlja
v skladu z določili ZGD in Statuta družbe.
Skupščina pooblasti upravo družbe, da
lahko na podlagi tega sklepa pridobljene
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Pooblastilo upravi dano s tem sklepom
velja 18 mesecev od dneva sprejema tega
sklepa na seji skupščine.
3. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: uprava družbe seznanja
skupščino družbe, da je potrebno na podlagi odstopnih izjav s funkcije članov nadzornega sveta družbe: Danila Grašiča in Mihaela Kušarja.
Sestavo nadzornega sveta uskladiti z določili ZGD in Statutom družbe.
Skupščina na predlog nadzornega sveta
razreši s funkcije nadzornega sveta družbe
Tovarna meril Kovine, d.d. Slovenj Gradec:
Danila Grašiča in Mihaela Kušarja.
Skupščina imenuje za članici nadzornega sveta družbe Tovarna meril Kovine, d.d.
Slovenj Gradec, predstavnici delničarjev:
Zvonko Marhat in Tatjano Marsel.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj
10 dni pred dnem skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino, bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu družbe od
12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi
polurni odmor, po katerem se skupščina
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zopet sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava
Rudolf-Franc Verovnik, inž.
Št. 1/03
Ob-86380
Uprava in nadzorni svet Slovenske investicijske banke d.d., Ljubljana, v skladu z drugim odstavkom 283. člena ZGD
objavljata
vabilo
na zasedanje skupščine
Delničarji banke se vabijo, da se udeležijo zasedanja skupščine, ki bo dne 27. 2.
2003 ob 12. uri uri v konferenčni dvorani
Hotela Slon v Ljubljani, Slovenska 34.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri na istem
mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Predlog dokapitalizacije banke.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o dokapitalizaciji banke:
1. Osnovni kapital Slovenske investicijske banke d.d., Ljubljana, se poveča za
1.955,000.000 (enomiliardodevetstopetinpetdesetmilijonov 00/100) SIT in znaša po
izvedenem povečanju 4.733,000.000 (štirimilijardesedemstotriintridesetmilijonov
00/100) SIT.
a) Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 977.500 (devetstosedeminsedemdesettisočpetsto) navadnih delnic z
nominalno vrednostjo ene delnice 2.000
(dvatisoč 00/100) SIT. Skupna nominalna
vrednost izdaje novih delnic znaša
1.955,000.000 (enomilijardodevetstopetinpetdesetmilijonov 00/100) SIT, emisijska
vrednost celotne izdaje novih delnic pa prav
tako 1.955,000.000,00 (enomilijardodevetstopetinpetdesetmilijonov 00/100) SIT,
b) Prodajna cena ene delnice se določi
v višini 2.000 (dvatisoč 00/100) SIT in je
enaka nominalni vrednosti ene delnice.
c) Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa in vplačila novih delnic v
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu banke pred njegovim povečanjem
(prednostni upravičenci v prvem krogu).
d) Nevpisane in nevplačane delnice po
prvem krogu vpisovanja se ponudijo tistim
delničarjem, ki so v prvem krogu opravili
vpis in vplačilo delnic in ki imajo v drugem
krogu dodatno pravico do vpisa in vplačila
do v prvem krogu nevpisanih in nevplačanih delnic (upravičenci v drugem krogu).
2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede pod naslednjimi pogoji:
a) Vrsta delnic
Izdane bodo navadne imenske delnice v
nematerializirani obliki z nominalno vrednostjo 2.000 (dvatisoč 00/100) SIT.
b) Pravice iz delnic
Vsaka delnica bo imetniku dajala naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri opravljanju
družbe,
– pravico do deleža dobička (dividende),
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– pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
c) Novoizdane delnice so prosto prenosljive in tvorijo z obstoječimi delnicami en
razred. Imetniki novoizdanih delnic bodo
udeleženi v bilančnem dobičku za poslovno
leto 2003 (dvatisočtri) v višini sorazmerno
času od vplačila do zaključka poslovnega
leta.
d) Nominalna in emisijska vrednost novoizdanih delnic:
– nominalna vrednost ene nove delnice
bo znašala 2.000 (dvatisoč 00/100) SIT,
– emisijska vrednost ene nove delnice
bo znašala 2.000 (dvatisoč 00/100) SIT,
e) Nominalna vrednost celotne izdaje
delnic bo 1.955,000.000 (enomilijardodevetstopetinpetdesetmilijonov 00/100) SIT.
Emisijska vrednost celotne izdaje delnic
bo znašala 1.955,000.000 (enomilijardodevetstopetinpetdesetmilijonov 00/100) SIT.
f) Pogoji vpisa in vplačila
Nove delnice lahko v prvem krogu vpisujejo upravičenci iz točke 1.c tega sklepa
na sedežu družbe v Ljubljani, Čopova 38,
od 17. 3. 2003 do vključno 1. 4. 2003 v
času od 8. do 16. ure, ter jih vplačujejo
izključno v denarju v času od 17. 3. 2003
do vključno 1. 4. 2003 na poseben račun
Slovenske investicijske banke d.d. številka
01000-0001700008 sklic na 0051029250, odprt pri Banki Slovenije.
Delnice v prvem krogu morajo biti vpisane in vplačane do 1. 4. 2003, sicer se
šteje, da niso vpisane in vplačane.
Delnice, ki v prvem krogu niso vpisane
in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo
in vplačajo upravičenci iz točke 1.d tega
sklepa po pozivu uprave na sedežu družbe
v Ljubljani, Čopova 38, do vključno 22. 4.
2003, v času od 8. do 16. ure, ter jih vplačujejo izključno v denarju na poseben račun Slovenske investicijske banke d.d. številka 01000-0001700008, sklic na 0051029250, odprt pri Banki Slovenije.
Delnice v drugem krogu morajo biti vpisane in vplačane do 22. 4. 2003, sicer se
šteje, da niso vpisane in vplačane.
g) V primeru, da bo v drugem krogu vpisanih in vplačanih preveliko število delnic,
se število delnic, ki jih je upravičenec iz
točke 1.d iz tega sklepa vpisal in vplačal v
drugem krogu, zmanjšajo sorazmerno deležu, ki ga predstavlja število delnic, ki jih je
ta upravičenec vpisal in plačal v prvem krogu glede na skupno število delnic, ki so jih
vsi upravičenci iz točke 1.d tega sklepa vplačali v prvem krogu.
Delničaji bodo o tem pisno obveščeni
do 5. 5. 2003, presežki vplačil morebitnih
preveč vpisanih in vplačnih delnic bodo delničarjem vrnjeni do 15. 5. 2003.
h) Uprava je pooblaščena, da iz utemeljenih razlogov v skladu s soglasjem nadzornega sveta podaljša rok za vpisovanje in
vplačevanje nevpisanih in nevplačanih delnic, vendar najdlje do 30. 4. 2003.
i) Izdaja delnic
Uprava in predsednik nadzornega sveta
bosta prijavila sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v sodni register nemudoma po ugotovitvi uspešnosti vpisa in vplačila na podlagi pripravljenih sprememb statuta oziroma prečiščenega besedila statuta v
notarski obliki.

Nove delnice bodo izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
j) Druge zadeve
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije,
po izvedeni registraciji pa bo o povečanju
osnovnega kapitala banke obveščena Banka Slovenije.
V primeru da izdaja delnic ne uspe ali
uspe le delno, bo uprava v roku 30 dni po
ugotovitvi neuspešnosti postopka vplačila vrnila vplačnikom.
3. Nadzorni svet se pooblašča, da po
izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine osnovnega kapitala in števila
delnic uskladi besedilo statuta z novo višino
osnovnega kapitala in novim številom delnic
iz 1. točke tega sklepa.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo prijavijo banki najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti
za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
Slovenska investicijska banka d.d.,
Ljubljana
Uprava in nadzorni svet banke

Izvršbe in
zavarovanja
Z 2002/01248
IZ-15067
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01248 z dne 11. 7. 2002
sta bila:
– trisobno stanovanje skupne izmere
72,14 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na Celovški c. 177, Ljubljana, katera stoji
na parc. št. 323/16, k.o. Zgornja Šiška, ki
je last zastaviteljice Marjete Lobodo, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
15. 11. 1991 med zastaviteljico kot kupcem
in družbo Zavarovalnico Triglav, d.d., Ljubljana, kot prodajalcem in
– stanovanje št. 12 v drugem nadstropju
v neto izmeri 39,99 m2, s parkirnim mestom v stanovanjski stavbi stoječi na parc.
št. 1548/14, k.o. Dravlje, ki je last zastaviteljice Urške Loboda, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 12. 2001
med zastaviteljico kot kupcem in družbo Arkus M, d.o.o., Ljubljana ter Jovanom
Mičićem kot prodajalcema,
z dnem 11. 7. 2002 zarubljena v korist
upnice Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d, Ljubljana, Kolodvorska 9, za zavarovanje
denarne
terjatve
v
višini
20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2002
IZ-86139
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Vidica iz Sevnice opr. št. SV 9/2003 z dne 14. 1. 2003
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je bilo dvosobno stanovanje z oznako
6p/PT – severno stopnišče v pritličju stanovanjskega bloka B-9 Bakovnik jug Kamnik – Groharjeva 16, v skupni izmeri
65,80 m2, ki sta ga zastavitelja Maks Chiappolini in Danica Chiappolini, oba stanujoča v Kamniku, Groharjeva ulica 16, pridobila v last na podlagi pogodbe št. 321/83 o
nakupu stanovanja kot posameznega dela
stavbe dne 24. 3. 1983, zastavljeno v korist upnice Lisca, d.d., modna oblačila Sevnica, s sedežem v Sevnici, Prešernova 4,
za zavarovanje upničine denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pripadki.
IZ-86140
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 27/2003 z dne
15. 1. 2003 je bilo dvoinpolsobno stanovanje številka 34, v izmeri 57,95 m2 v mansardi večstanovanjskega objekta na naslovu
Cesta osvobodilne fronte 040, Maribor, ki
stoji na parceli številka 1255/4, katastrska
občina Pobrežje, last dolžnika Klun Roberta, stanujočega Maribor, Cesta osvobodilne fronte 040, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 9. 1995, sklenjene s Tomi
Mihailom, rojenim 30. 10. 1949, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Berte
Purgaj, stanujoče Maribor, Borova vas 031,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
12.000 EUR s pripadki.
IZ-86141
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 47/2003 z dne
16. 1. 2003 je bilo trisobno stanovanje številka C8 v III. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta v Ribniški ulici 8 v Mariboru, v izmeri po cenitvenem poročilu
87,29 m2 (po zemljiškoknjižnem predlogu z
dne 28. 10. 1998 v izmeri 76,52 m2, s
kletno shrambo številka C8 v izmeri 2,50 m2
in kletnim garažnim boksom številka C8 v
izmeri 11,51 m2), vpisano pod zemljiškoknjižni vložek 1212/46, katastrska občina
Maribor-grad, na parceli številka 158/1,
173/2, 156/2, 165 in 163/2, katastrska
občina Maribor-grad, s solastniškim deležem zemljišča, skupnih prostorov, delov in
naprav stavbe, ki služijo stavbi kot celoti,
last dolžnika Grobelnik Lojza, stanujočega
Ribniška ul. 008, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 1. 2003, sklenjene z Jeklotehno Maribor d.d. – v stečaju,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,000.000 SIT s pripadki.
IZ-86142
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 43/03 z dne 16. 1. 2003 je bil
zastavljen poslovni prostor v izmeri
1012 m2, v pritličju in I. nadstropju dvoetažnega poslovnega objekta lociranega v
stanovanjski soseski Cesta herojev, stoječega na parc. št. 901 k.o. Novo mesto, s
pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču, last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe,

sklenjene dne 27. 2. 2001, s prodajalcem
Domus, d.d., Rijeka, in sicer v korist
upnice Factor banke d.d., s sedežem in
poslovnim naslovom Ljubljana, Tivolska cesta 48, matična številka 5777011, za zavarovanje denarne terjatve v višini
90,000.000 SIT s pripadki.
IZ-86143
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 34/03
z dne 16. 1. 2003 je bil poslovni prostor v
izmeri 184,60 m2 z oznako 2a, ki se nahaja v poslovno skladiščnem objektu v IMOS
MP 4/1 ob Leskoškovi cesti 12 v Ljubljani,
in sicer v severozahodnem delu tega objekta v pritličju, parc. št. 127/98 –travnik
21.600 m2, vl. št. 1216 k.o. Moste, last
zastavitelja Šuštaršič Dušana, Orlova ulica
21, 1000 Ljubljana, na podlagi pogodbe
št. 9966000006 z dne 22. 6. 1999 in
dodatka k tej pogodbi z dne 23. 3. 2000,
zastavljen v korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
250.000 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
IZ-86144
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
18/03-1 z dne 13. 1. 2003, sta bila apartmaja številka 11 v izmeri 24,50 m2 in številka 12 v izmeri 22,50 m2, ki se nahajata v
Ptujskih Toplicah ter sta zgrajena na parceli
številka 849/7 katastrska občina Ptuj, last
dolžnika – zastavitelja Avdimetaja Qaush do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 5. 9. 2001, sklenjene med dolžnikom
– zastaviteljem Avdimetajem Qaush, kot
kupcem in med družbo Splošna stavbena
družba d.d. – v stečaju, kot prodajalcem,
zastavljena v korist upnika Dušana Serka,
rojenega 29. 1. 1956, stanujočega Ob ribniku 41, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 17.250 EUR, in sicer v eurih
ali pa v tolarski protivrednosti, obračunani
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vračila.
IZ-86145
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka
iz Ormoža, opr. št. SV 6/03 z dne 17. 1.
2003, je bil celotni poslovni prostor št. D1
v izmeri 41,75 m2, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta v Ormožu, Ptujska cesta 8, stoječega na parc. št. 643/1 k.o.
Ormož, skupaj s pripadajočim deležem na
skupnih prostorih, objektih, delih, napravah
ter stavbnem in funkcionalnem zemljiču, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 12.
2002, sklenjene s prodajalcem Sava IP
d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana, last
dolžnice-zastaviteljice družbe Agencija Kolpotec d.o.o., Osluševci 10, 2273 Podgorci, zastavljen v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Podružnica Ptuj, Poslovalnica Ormož, Kerenčičev trg 7, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT
s pripadki.
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IZ-86153
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice, opr. št. SV-794/02 z dne
19. 12. 2002, je bila garaža št. 25 v izmeri
13,25 m2 v tripleks objektu, ki stoji na parc.
št. 566/8, 566/7 in 566/1 k.o. Ptuj, last
Vesiak Elizabete, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 10. 1995 in dvosobno
stanovanje št. 13 v neto stanovanjski površini 56,50 m2, v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Ulici Prekomorske brigade
21, Ptuj, blok B-2, Lamela 4A, stoječ na
parc. št. 586/10, 566/11, 561, 562/2 in
566/13 k.o. Krčevina pri Ptuju, last Vesiak
Elizabete, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 11. 1987, zastavljena v korist
upnika Masten Ivana, Uskoška ulica 49,
Skoke, pošta Miklavž na Dravskem polju,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,100.000 SIT s pripadki.
IZ-86158
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 16/03 z dne 15. 1.
2003, je nepremičnina, stanovanje št. 7, v
izmeri 78,25 m2 s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 8,65 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Ulica heroja Bračiča 18, stoječe na parc.
št. 1846, k.o. Maribor-Grad, last zastaviteljev Vladimirja in Ivanke Hanzl, oba stan.
Ulica heroja Bračiča 18, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 2616/92, sklenjene dne 16. 12. 1992 s prodajalko Občino
Maribor, zastavljena v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnikov Gordane Drecun, stan. Koroška
c. 122, Maribor in Mitje Mithansa, stan. Cesta XIV. divizije 5, Maribor, v višini 60.800
EUR s pripadki.
IZ-86160
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 35/2003 z dne
14. 1. 2003, je dvosobno stanovanje z oznako L3.2.04 v izmeri 63,43 m2 v II. nadstropju, s kletno shrambo z oznako KB38 v
izmeri 2,87 m2, v I. podzemni kletni etaži
objekta Mirni zaliv v Mariboru ob Koroški
cesti, ki stoji na parcelah št. 1824/3,
1822/2, 1822/1, 1821/3, 1821/2,
1797/1, 1794/1, 1794/2, 1795/11 in
1795/10, vse k.o. Koroška vrata, katerega
lastnik je zastavitelj Jurenec Marijan, stanujoč Radomlje, Prečna ul. 1, na podlagi prodajne pogodbe št. 96 z dne 30. 12. 2002,
zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,480.000 SIT s pp.
IZ-86165
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 66/03 z dne 15. 1. 2003,
je bilo stanovanje št. 7 2+2 K, v skupni
izmeri 82,18 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjskega objekta z oznako B 16
MS 4/5, stoječega na parc. št. 1087/2 in
1184/1 k.o. Moste, last zastavitelja Kovač
Vojislava, zastavljeno v korist upnice SKB
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banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
90,000.000 EUR s pripadki.
IZ-86166
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane opr. št. SV 67/03 z dne 15. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 4, s pripadajočo kletjo, v večstanovanjskem objektu v
Ljubljani, Podutiška 46, v 1. nadstropju, v
skupni izmeri 156,85 m2, ki je last zastaviteljev na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 11. 2002 s prodajalcem Stankom Šmidom, zastavljeno v korist upnika
Stanka Šmida, Goriška 71, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 85.000
EUR s pripadki.
IZ-86167
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 70/03 z dne 16. 1. 2003,
je bilo stanovanje št. 2G1 v bruto izmeri
71,86 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stavbe na parc. št. 1253/2 in 1253/1 k.o. Podgorje, last zastaviteljice Lilijane Avguštin, zastavljeno v korist upnika Ahlin Franca za
zavarovanje denarne terjatve v višini 31.080
EUR s pripadki.
IZ-86168
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV 87/2003 z dne 14. 1.
2003, so bile nepremičnine last Hypo Leasing d.o.o.
– 4 parkirna mesta z oznako PM-18, od
PM-39 do PM–41, ki se nahajajo v I. kleti
poslovnega objekta PTC Metropol A na naslovu Trg Osvobodilne fronte 13 a v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 2197, parc. št. 2202,
parc. št. 2205/1, parc. št. 2205/3, parc.
št. 2205/4, parc. št. 2208, parc. št. 2193,
in parc št. 2195, vse k.o. Tabor,
– 35 parkirnih mest z oznako od PM-22
do PM–31, od PM-33 do PM–50, od
PM-68 do PM–69, PM-72, od PM-77 do
PM–80, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega
objekta PTC Metropol A na naslovu Trg
Osvobodilne fronte 13 a v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 2197, parc. št. 2202, parc. št.
2205/1, parc. št. 2205/3, parc. št.
2205/4, parc. št. 2208, parc. št. 2193, in
parc št. 2195, vse k.o. Tabor,
– 81 parkirnih mest z oznako od PM-1
do PM–81, ki se nahajajo v III. kleti poslovnega objekta PTC Metropol A na naslovu
Trg Osvobodilne fronte 13 a v Ljubljani, ki
stoji na parc. št. 2197, parc. št. 2202, parc.
št. 2205/1, parc. št. 2205/3, parc. št.
2205/4, parc. št. 2208, parc. št. 2193, in
parc št. 2195, vse k.o. Tabor,
zastavljene v korist zastavnega upnika
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, za zavarovanje pogojne in bodoče denarne terjatve v višini 1,082.542,28
EUR s pripadki.
IZ-86169
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV 88/2003 z dne 14. 1.
2003, so bile nepremičnine last Hypo Al-
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pe-Adria-Bank d.d., in sicer 11 parkirnih
mest z oznako PM-19, PM-32, PM-42,
PM-43, PM-44, od PM-51 do PM–56, ki
se nahajajo v I. kleti poslovnega objekta
PTC Metropol A na naslovu Trg Osvobodilne fronte 13 A v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 2197, parc. št. 2202, parc. št. 2205/1
parc. št. 2205/3, parc. št. 2205/4, parc.
št. 2208, parc. št. 2193, in parc št. 2195,
vse k.o. Tabor, zastavljene v korist zastavnega upnika Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, za zavarovanje pogojne in bodoče denarne terjatve v višini
1,248.517,72 EUR s pripadki.
IZ-86170
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV-103/2003 z dne 16. 1.
2003, je bil poslovni prostor št. E 1, ki se
nahaja v I. nadstropju poslovno trgovskega
objekta na Litijski cesti 43, Ljubljana, v skupni izmeri 52,60 m2, v lasti zastavitelja
Strahtransport, z.o.o., Ljubljana, Litijska 43,
na podlagi prodajne pogodbe št. 05/96 Li,
sklenjene dne 20. 3. 1996 med Imos Inženiring d.d., Ljubljana, Linhartova 13, kot prodajalcem ter Strah Jožetom, Pot na most 5,
Ljubljana, kot kupcem ter akta o ustanovitvi
zadruge Strahtransport, transportna zadruga za prevoz blaga in mednarodno špedicijo z.o.o. z dne 31. 3. 1997 in z dne 16. 6.
1997, zastavljeno v korist upnika Hypo leasing d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 12,
Ljubljana, mat. št. 5834163, za zavarovanje denarne terjatve v višini 69.729,30 EUR
s pripadki.
IZ-86171
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV-124/2003 z dne 16. 1.
2003, je bila garsonjera št. 104 v izmeri
23,20 m2 v IV. nadstropju večstanovanjske
hiše v Ljubljani, Gašperšičeva 8, stoječe na
parc. št. 1168/1, 1168/2, 1171/1, 1171/2,
1172/1 in 1172/2, vl. št. 558 k.o Moste,
skupaj s pripadajočo solastninsko pravico v
višini 0,768% na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah, ki služijo objektu kot
celoti ter na funkcionalnem zemljišču, v lasti
zastavitelja Romana Vodopivca, Ob dolenjski železnici 42, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarke Nade Kumar opr. št.
SV-4160/2002 z dne 19. 11. 2002, sklenjene z Draženkom Đukićem in Brankico
Đukić, oba Gašperšičeva ulica 8, Ljubljana,
zastavljena v korist upnika Bojana Vodopivca, Kvedrova cesta 19, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila s pripadki in v korist upnika Franca Vodopivca,
Ulica Hermana Potočnika 33, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
IZ-86172
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV-130/2003 z dne 16. 1.
2003, je bil poslovni prostor št. 1 v izmeri

40,47 m2, ki se nahaja v objektu B1 na
naslovu Dunajska 113 v Ljubljani, skupaj s
pripadajočim idealnim deležem na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, kakor tudi s pripadajočo solastninsko pravico skupnih prostorov, delov in naprav na celotnem
objektu, ki stoji na parcelni številki 112/2,
dvorišče, parcelni številki 115/1, dvorišče,
parcelni številki 115/2 posl. stav., parcelni
številki 115/2, dvorišče, parcelni številki
115/3, posl. stav., parcelni številki 115/4,
posl. stav., parcelni številki 115/4, zelenica, parcelni številki 116/1 dvorišče in parcelni številki 116/2, posl. stav., ter na parcelni številki 116/2 dvorišče, vse k.o. Bežigrad, v solasti zastaviteljev Marjete Mikuž in
Davorina Mikuža, oba Kolarjeva ulica 45,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 20. 10. 2000, sklenjene z Emini Abdilnaserja in Emini Agima, oba Glavarjeva 49,
Ljubljana, zastavljen v korist upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pripadki.
IZ-86429
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 39/03 z dne 20. 1.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta Šenčur, v Sajovčevem naselju v Šenčurju, št.
S04, s pripadajočo shrambo v kleti in teraso v pritličju, v skupni izmeri 82,38 m2, od
tega stanovanje v izmeri 53,17 m2, shramba
8,21 m2, terasa 21 m2, ki je last zastavitelja
Boruta Brenka, EMŠO 2502973500085,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
S04-Š/2002, potrjeno z notarskim zapisom
notarke Erike Braniselj SV 863/2002 z dne
6. 12. 2002 in aneksa št. 1 h kupoprodajni
pogodbi št. S04-Š/2002, potrjenega z notarskim zapisom notarke Erike Braiselj SV
928/2002 z dne 23. 12. 2002, sklenjene
z SGP Tehnik d.d. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., Ljubljana, matična št. 5496527, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000
EUR s pripadki.
IZ-86430
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 41/03 z dne 20. 1.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. N1,
v skupni izmeri 100,45 m2, v I. nadstropju
stanovanjske hiše, s pripadajočim parkirnim
mestom, na naslovu Pod strahom 49, Škofljica, ki je last zastaviteljice Manje Rebernik, EMŠO 2410949505376, Pod Strahom
49, Lavrica, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 27. 11. 2002 in aneksa št. 1 z dne
18. 12. 2002, oboje sklenjeno s prodajalcem MTM Invest d.o.o. Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice Volksbank
– Ljudska banka d.d., Ljubljana, matična
št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.600 EUR s pripadki.
IZ-86431
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
30/03 z dne 17. 1. 2003, je bilo stanovanje številka III/5 v Ljutomeru, Postružnikova
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10, v drugem nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na parceli številka 2124/3, vložek številka 1528 katastrska občina Ljutomer, in ki sestoji iz kuhinje 4,50 m2, sobe
17,34 m2, predsobe 3,77 m2, kopalnice z
WC 3,77 m2, kletnih prostorov 2,13 m2,
skupno 31,51 m2, s solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, ki ga je dolžnica
in zastavna dolžnica Rakuša Angela, Ljutomer, Postružnikova 10, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 19. 11. 2002, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 2,700.000 SIT s pripadki.
IZ-86433
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-37/03 z dne 20. 1.
2003, je bilo enosobno stanovanje številka
33, v V. nadstropju na naslovu Zaloška
cesta 76, Ljubljana, v skupni izmeri
40,55m2 s pripadajočo shrambo v kleti v
izmeri 3 m2, last posojilojemalke ter dolžnice in zastaviteljice Elizabete Nastran, Linhartova cesta 17, Ljubljana, po notarskem
zapisu pogodbe o dosmrtnem preživljanju,
opr. št. 555/97 z dne 17. 11. 1997, zastavljeno v korist posojilodajalca in upnika Nika
Tomšiča, Črmošnjice pri Stopičah 34, Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,087.550 SIT s pripadki.
IZ-86435
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 50/2003 z dne 21. 1. 2003,
je dvoinpolsobno stanovanje št. 21, ki se
nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske hiše v Kranju na naslovu Ulica Janka
Puclja 5, ki stoji na parc. št. 204/6 1 k.o.
Primskovo, in ki meri skupno 75,80 m2 in
obsega tri sobe, kuhinjo, predsobo, stranišče, kopalnico, shrambo in druge prostore,
stanovanju pa pripadajo tudi klet in pripadajoči delež na skupnih prostorih, napravah in
funkcionalnem zemljišču stavbe, v kateri se
stanovanje nahaja, last dolžnika Roberta Kuzmiča in zastaviteljice Mojce Lončar, vsakega do ene nerazdelne polovice, na temelju
kupoprodajne pogodbe, sklenjene 11. 12.
2002 s prodajalko Nado Sušnik, zastavljeno v korist upnika Iskratel telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta
24 a, Kranj, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 30.400 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije s pripadki.
IZ-86438
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora opr. št. SV 36/03 z dne 20. 1.
2003 je bil poslovni prostor v izmeri
175,85 m2, ki se nahaja v pritličju poslovne
stavbe na Svetozarevski 10 v Mariboru, stoječe na parc. št. 1703/3, v k.o. Maribor –
grad, s pripadajočimi skupnimi prostori na
podlagi pogodbe o nakupu poslovnega prostora z dne 20. 9. 1999, sklenjene s prodajalcem Foto Tabor, Zoran Markovič s.p.,
iz Maribora, in kupcema Hernet Zinko s.p.
in Blažo Davidovski s.p., ki sta lastnika vsak

do 1/2 od celote, zastavljen v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 248.189,79
EUR s pripadki.
IZ-86439
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane opr. št. SV 98/03 z dne 21. 1. 2003,
je bila pritlična vrstna hiša v neto izmeri
65,97 m2 v Kopru, Vanganelska 83/d, ki
stoji na neizparcelirani stavbni parceli št.
6310/17 k.o. Semedela, last zastaviteljev
Babič Vasje in Babič Radmile, zastavljena v
korist upnika Osmana Okanovića, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18.900
EUR s pripadki.«
IZ-86440
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega
mesta, opr. št. SV-19/03 z dne 17. 1. 2003,
je bilo stanovanje v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Novem mestu, Mestne njive
5, v skupni izmeri 48,53 m2, last dolžnika in
zastavitelja Nikolčić Bora, Novo mesto, Mestne njive 5, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 10. 6.
1992, št. 1105, sklenjene z Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
zastavljeno v korist upnice Tomović Majde,
Novo mesto, Jakčeva ulica 19, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,508.065 SIT,
kar znaša po prodajnem tečaju NLB d.d.,
Ljubjana 6.500 EUR, s pripadki.
IZ-86441
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 27/03 z dne 21. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 20, v skupni
izmeri 28,35 m2, v I. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Prevalje, Poljana
20, stoječe na parc. št. 85/2, pri vl. št. 38
k.o. Poljana, ki je v lasti dolžnika na podlagi
notarskega zapisa – kupne pogodbe opr.
št. 915/02, sklenjene s prodajalcem Aleksandrom Štaherjem, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 9.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, na dan plačila, s končnim rokom
vračila 20. 8. 2010 in s pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141
Eberndorf.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 25/2001
S-85974
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Euromec, Proizvodnja, trgovina in
posredovanje d.o.o. Koper, v stečaju, bo
II. narok za preizkus terjatev dne 17. 2.
2003 ob 9. uri v sobi št. 130/I tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 1. 2003
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St 20/2001
S-85977
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Emercor,
ekonomski in finančni inženiring, storitve, trgovina, d.o.o., Kidričeva 55, Škofja Loka, bo dne 7. 3. 2003 ob 13. uri v
sobi št. 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije pri tem sodišču v
sobi št. 6 med uradnimi urami.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
sodišča dne 14. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 1. 2003
St 133/2000
S-85979
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Lamko d.o.o. - v
stečaju, Celovška 172, Ljubljana, za dne
12. 3. 2003 ob 9.30 v sobi 307 tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2003
St 223/2002
S-85981
To sodišče je s sklepom St 223/2002
dne 10. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Marof gostinstvo in turizem, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, matična
številka 5467187, šifra dejavnosti 55.510.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga Tanko, odvetnica iz Ribnice.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 4. 2003 ob 9.15, soba 307a tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2003
St 148/2002
S-85982
To sodišče je s sklepom St 148/2002
dne 10. 1. 2003 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Društvo Mladinski
center Vrhnika, Tržaška cesta 11, Vrhnika, ter nato z istim sklepom ta postopek
zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra društev Upravne
enote Vrhnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2003
St 147/2002
S-85984
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 147/2002 z dne 10. 1. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Master Rent
a car Vodišek Oton s.p., Rove 24, Zagor-
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je ob Savi ter ga z istim sklepom zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2003
St 204/2002
S-85986
To sodišče je s sklepom St 204/2002
dne 10. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Nabo, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Komenda, Čebuljeva ul. 7,
Komenda, matična številka 5767075, šifra
dejavnosti 70.129.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Stajka Skrbinšek iz Domžal.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 4. 2003 ob 9. uri, soba 307 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2003
St 218/2002
S-85987
To sodišče je s sklepom z dne 13. 1.
2003 pod opr. št. 218/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Zalokar Boris s.p., Obrtniška 15a, Trbovlje, matična številka 5975151, šifra dejavnosti 52.450.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (13. 1.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena odvetnica Simona Goriup iz
Ljubljane.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Coming d.d., družba za trgovino, Slovenčeva 24, Ljubljana,
– Intelsat d.o.o., Dragučova 22, Ljubljana,
– Kmetijsko gozdarska zadruga Litija,
Valvasorjev trg 3, Litija,
– PAP d.o.o., Cegelnica 30, Naklo,
– Banka Zasavje d.d., Trg revolucije
25c, Trbovlje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 13. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2003
St 150/2002
S-85988
To sodišče je s sklepom St 150/2002
dne 14. 1. 2003 začelo stečajni psotopek
nad dolžnikom Cars int. Trading d.o.o.,
izvoz, uvoz, trgovina na debelo in drobno, proizvodnja in inženiring, Cesta
dveh cesarjev 39, Ljubljana, matična
številka 5331307.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Marja Oblak iz Vrhnike.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 2. 4. 2003 ob 12.15, soba 307/a
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2003
St 151/2003
S-86013
To sodišče je s sklepom St 151/2002
dne 14. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Eurodesign d.o.o., podjetje za marketinško svetovanje in oblikovanje, Tavčarjeva 15, Ljubljana, matična številka 5543398, šifra dejavnosti
74.140.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 15. 4. 2003 ob 10. uri, soba
352/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2003

St 186/2002
S-86019
To sodišče je s sklepom St 186/2002
dne 14. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vesta d.o.o., Ustje 6,
Šmartno pri Litiji, matična številka
5395305, šifra dejavnosti 80.422.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 4. 2003 ob 12. uri, soba 307/a
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2003
St 161/2002
S-86020
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Fittop d.o.o. - v stečaju, Linhartova 33, Mengeš, ki se vodi pod opr.
št. St 161/2002 preklicuje narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne 4. 2. 2003,
ob 10. uri, soba 352/III in obvešča upnike,
da bo narok dne 15. 4. 2003 ob 10. uri,
soba 352/III tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2003
St 220/2002
S-86021
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 220/2002 z dne 15. 1. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
MML Trgovina na drobno in debelo Marjan Vidovič s.p., Ul. Vita Kraigherja 5,
Maribor ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
1. Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, Ljubljana,
2. Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor,
3. Manja Vidovič s.p., Sokolska 19, Maribor,
4. Lerin d.o.o., Kraigherjeva 19, Lenart,
5. Šenveter Anita, zastopnica delavcev.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Ignac Marinič, Svetozarevska 10,
Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka
tega oklica o pozivu za sklenitev prisilne
poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 1.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2003
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St 41/2002
S-86022
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Lesna - Inženiring, podjetje za
razvoj, inženiring in proizvodnjo d.o.o.,
Vorančev trg 2, Slovenj Gradec, matična številka 5545153, šifra dejavnosti
11.0404.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Lesna
– Inženiring, podjetje za razvoj, inženiring
in proizvodnjo d.o.o. - v stečaju, Vorančev
trg 2, Slovenj Gradec.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
univ. dipl. ek. mag. Boris Kastivnik iz Raven na Koroškem, Naverški vrh 3c.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
9. 4. 2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico, izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihova terjatev.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 1.
2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 1. 2003
St 174/2002
S-86023
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 174/2002 z dne 13. 1. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Bojanom Korenom
s firmo Proton avto - Trgovina, bar in
servis, Bojan Koren s.p., Pragersko, Zidanškova ul. 6, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 1. 2003
St 108/2001
S-86024
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku nad System gradnje d.o.o. - v stečaju, Meljska
c. 5, Maribor, ki bo dne 3. 3. 2003 ob
9. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2003

St 2/95-562
S-86025
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Iskratec - stečajna masa, Ljubljanska cesta 24a, Kranj, bo
– tretji narok za preizkus terjatev dne 28.
2. 2003 ob 12.30, v sobi št. 113/I tega
sodišča,
– narok za obarvnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase dne 28. 2.
2003 ob 13. uri v sobi št. 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča, soba št. 6/pritličje, med uradnimi
urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 1. 2003
St 25/2002
S-86120
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 25/2002 z dne 6. 1. 2003
začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Splošno gradbeno podjetje Posavje Sevnica d.d., Trg svobode 9, Sevnica, matična številka 5064627, šifra dejavnosti 45.210.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Martin Drgan, Cesta brigad 5, Novo mesto.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Termotehnika d.o.o., Pod trško goro
83, Novo mesto,
– EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 22, Kisovec,
– Cementarna Trbovlje d.d., Kolodvorska 5, Trbovlje,
– UNI d.o.o., Podbočje 33a, Podbočje,
– Stol ALU d.o.o., Ljubljanska 45, Kamnik,
– SGP Zasavje d.d., Savinjska 15, Trbovlje,
– Horjak Leopold, Prvomajska 35, Sevnica, predstavnik sveta delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 6. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 1. 2003
St 11/2002
S-86121
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 11/2002 z dne
16. 1. 2003 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mersin trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo d.o.o., Mostec 6, šifra
dejavnosti 52.440, matična številka
1540092 in ga takoj zaključilo na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/4081/00.
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3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v petnajstih dneh po objavi tega oklica.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 1. 2003
St 172/2002
S-86122
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v zadevi Gorice Trgovsko podjetje d.o.o., Šentilj v
Slovenskih goricah, Šentilj v Slovenskih goricah 69a, dne 28. 2. 2003 ob 9.
uri v sobi št. 253 tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do
12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13.
do 15. ure in v petek od 9. do 12. ure v
pisarni št. 217.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2003
St 6/2002
S-86134
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 6/2002 z dne 16. 1. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Sonjo Babič s firmo Psarna Mumlek Sonja Babič s.p.,
Vzreja in šolanje psov, Cesta ob gramoznici 17, Rogoza, Miklavž na Dravskem polju, ker je premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2003
St 236/2002
S-86135
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 236/2002 z dne 16. 1. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Hart družba za proizvodnjo izdelkov iz
lesa, gradnjo objektov, inženiring in trgovino d.o.o., Maribor, Puhova ulica 18.
Matična številka dolžnika je 5323835,
šifra njegove dejavnosti pa 20.300.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi
prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Dragica Razboršek, zaposlena pri
Finea Holding d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 10.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,
2. Probanka d.d., Maribor, Gosposka
ulica 23,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
4. Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.,
Maribor, Tyrševa ul. 15,
5. delavska zaupnica Dragica Hraš, Lackova cesta 251, Limbuš pri Mariboru.
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Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 16. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2003
St 81/2002
S-86136
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 81/2002 z dne 16. 1. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Iztokom Slapnikom s firmo Conair Montaža in servis
klimatskih naprav Iztok Slapnik s.p., Nad
Reko 55, Dogoše, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2003
St 7/2002
S-86137
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 7/2002 z dne 16.
1. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom TRGO-BC družba za trgovino in
posredništvo d.o.o. Raka, Raka 36a. Matična številka 1422537, šifra dejavnosti
52.110.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zdravko Groboljšek iz Sevnice, Trg svobode 9.
3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka.
4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
23. 4. 2003 ob 8.30 v razpravni dvorani
IV/II tega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 1.
2003.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 1. 2003
St 104/2002
S-86138
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 104/2002 z dne 16. 1. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Francem Hamerjem s firmo Gostinska dejavnost Hamer Franc - Gostišče Hamer s.p., Maribor, Titova 63, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
in ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2003
St 104/2002
S-86289
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 104/2002 sklep z dne 16. 1.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Zeme Dušan s.p., Papirna galanterija, Hotunje 46, Ponikva (matična številka:
5051686), se začne in takoj zaključi v skla-
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du z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zeme Dušan
s.p., Papirna galanterija, Hotunje 46, Ponikva (matična številka: 5051686), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2003
St 93/2002
S-86291
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 93/2002 sklep z dne 16. 1.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Brance Miroslav s.p., Servis VW, Audi,
Škoda, Zdraviliška cesta 15/b, Laško
(matična številka: 5164148), se začne in
takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL,
saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Brance Miroslav
s.p., Servis VW, Audi, Škoda, Zdraviliška
cesta 15/b, Laška (matična številka:
5164148), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2003
St 112/2002
S-86296
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 112/2002 sklep z dne 17. 1.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: KORS posebne storitve, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Prvomajska 29, Rogaška Slatina (matična številka: 1358065).
Odslej se firma glasi: KORS posebne
storitve, Proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Prvomajska 29, Rogaška Slatina
(matična številka: 1358065) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozirje, št. delovnega dovoljenja: L 16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev

ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
01100-1000339014, sklic na številko:
11-42153-7110006.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. aprila 2003 ob 12.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 17. 1.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 1. 2003
St 96/2002
S-86297
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 96/2002 sklep z dne 16. 1.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Jazbec Katja s.p., Trgovina na drobno in
debelo “Karas”, Lesično 9, Lesično (matična številka: 1014439), se začne in takoj
zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Jazbec Katja
s.p., Trgovina na drobno in debelo “Karas”,
Lesino 9, Lesično (matična številka:
1014439), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2003
St 109/2002
S-86299
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 109/2002 sklep z dne 16. 1.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Gorenc Miran s.p., Avtoelektro
servis in prevozi, Zadobrova 76/a, Škofja vas (matična številka: 5090830).
Odslej se firma glasi: Gorenc Miran s.p.,
Avtoelektro servis in prevozi, Zadobrova
76/a, Škofja vas (matična številka:
5090830) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L 8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
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prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.999 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
01100-1000339014
(sklic
na
št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. aprila 2003 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 1.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2003
St 99/2002
S-86301
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 99/2002 sklep z dne 16. 1.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: LES, Podjetje za proizvodnjo in
prodajo parketov ter gradbenega materiala, zunanja trgovina, d.o.o., Bežigrajska cesta 11, Celje (matična številka
5370108).
Odslej se firma glasi: LES, Podjetje za
proizvodnjo in prodajo parketov ter gradbenega materiala, zunanja trgovina, d.o.o., Bežigrajska cesta 11, Celje (matična številka
5370108) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L 7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
50700-840-011-3390, sklic na številko:
11-42153-7110006.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. aprila 2003 ob 10.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 1.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2003
St 81/2002
S-86302
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 81/2002 sklep z
dne 17. 1. 2003:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II člena ZPPSL, v skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Gruda – Jurmes, d.d., Trženje in inženiring, Leona Dobrotinška 15, Šentjur in
njegovimi upniki, ki bo dne 5. marca 2003
ob 15. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reogranizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki – pravne
osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da
jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma
oseba, pooblaščena za zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Ker imajo glasovalno pravico tudi delničarji oziroma družbeniki (56/III člen ZPPSL),
saj je osnovni kapital dolžnika ugotovljen z
bilanco stanja večji kot nič; se le-ti pozivajo,
da v roku 8 dni po objavi tega oklica najavijo
pri tukajšnjem sodišču, opr. št. St 81/2002,
svoj interes za glasovanje, da se bo do naroka lahko ugotovila njihova terjatev na podlagi
sorazmernega deleža v osnovnem kapitalu
ugotovljenega s takšno bilanco in določil odstotek glasovalne pravice.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 1. 2003
St 106/2002
S-86307
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 106/2002 sklep z dne 16. 1.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Poličnik transport, Prevozi, storitve, trgovina k.d., Spodnje Kraše 12,
Šmartno od Dreti (matična številka:
1569538).
Odslej se firma glasi: Poličnik transport,
Prevozi, storitve, trgovina k.d., Spodnje Kraše 12, Šmartno ob Dreti (matična številka:
1569538) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitetelja se imenuje: Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela,
št. delovnega dovoljenja: L 7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
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dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
01100-1000339014, sklic na številko:
11-42153-7110006.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. aprila 2003 ob 9.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 1.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2003
St 91/2002
S-86309
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 91/2002 sklep z dne 16. 1.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Krajcar Goran s.p., Kersnikova ulica 32,
Celje (matična številka 5875535), se začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Krajcar Goran
s.p., Kersnikova ulica 32, Celje (matična
številka 5875535), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2003
St 49/2001
S-86311
To sodišče objavlja, da bo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v
skrajšanem stečajnem postopku nad dolžnikom Lival tlačno litje AL-zlitin in izdelovanje kovinskih izdelkov, d.o.o., v stečaju, Volče 5, Košana, matična številka
5486971, šifra dejavnosti 27.420, ki ga zastopa stečajni upravitelj mag. Miro Benedejčič iz Kopra, dne 28. 2. 2003 ob 13. uri
v sobi št. 135.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v sobi št. 208 tega sodišča v
času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2003
St 160/2002
S-86313
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 160/2002 z dne 24. 12. 2002 potrdilo
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sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Kovit, d.o.o., Ribnik 16, Trbovlje in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal: vsem upnikom, navedenim v prilogi z imenom “Seznam prijavljenih
terjatev z izračunom glasovalnih pravic”, ki
je sestavni del sklepa, plačati njihove ugotovljene terjatve v višini 100%, v roku 5 let
od pravnomočnosti sklepa in z 1,5% obrestmi od dneva začetka postopka prisilne poravnave do plačila.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v rubriki “ugotovljene terjatve” priloge, ki je sestavni del sklepa, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini in roku, kot sta navedena v
izreku sklepa in v zneskih, kot so za posamezne upnike razvidni iz rubrike priloge
“znesek za poplačilo”.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do dne 24. 9. 2002 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne 23.
12. 2002. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 6. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2003

St 10/2002
S-86319
To sodišče je dne 13. 1. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 10/2002, da se začne
stečajni postopek zoper Gostinstvo Zakrajšek Nataša, s.p., Soča 31, 5231 Soča, matična številka 1106546, šifra dejavnosti 255.301.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. ek., iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazilih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2.000 točk. Vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 4. 2003 ob 8.45 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžničini dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 1. 2003

St 162/2002
S-86315
To sodišče je s sklepom St 162/2002
dne 17. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Krejan, d.o.o., IOC Trzin,
Peske 17, Trzin, matična številka:
5540224, šifra dejavnosti 45.310.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 4. 2003 ob 10. uri, soba 307/a
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2003

St 2/2003
S-86320
To sodišče je s sklepom z dne 17. 1.
2003 pod opr. št. St 2/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Meblo Iverka, Podjetje za proizvodnjo ivernih plošč, d.o.o., Industrijska 5, Nova
Gorica, matična št. 5827582, šifra dejavnosti 20.200.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, skupaj z dokazilom o plačilu sodne
takse za prijavo terjatve. Ta znaša 2% tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih
terjatev posameznega upnika, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT, kar
se plača na račun 01100-1000-339014.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (15. 1.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Ksenija Toplikar Zorn, univ. dipl. ek.,
iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.

St 5/91
S-86317
I.
1. Razreši se stečajna sodnica Biserka
Drobnjak Huttl.
2. Za novo stečajno sodnico se imenuje
okrožna sodnica – svetnica mag. Olga Beranič.
II.
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Cemont, p.o., v stečaju, Lenart v
Slovenskih goricah se zaključi v skladu s
149. členom ZPPSL (Ur. l. SFRJ, št.
84/89), saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra
pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2003

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
2. SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
3. Soško gozdno gospodarstvo Tolmin,
d.d., Brunov drevored 13,
4. Geoplin, d.o.o., Ljubljana, Družba za
trgovanje in transport zemeljskega plina,
Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
5. Izidor Žbogar, Banjščice 9/c, Grgar,
kot predstavnik delavcev.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 1. 2003
St 5/2002
S-86330
To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/2002 z dne 17. 1. 2003 v smislu prvega
odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Valido, invalidsko podjetje, d.o.o., Dornavska cesta
6, Ptuj – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 1. 2003

Amortizacije
N 237/2002
AM-378
Na predlog Zver Ive, Kamniška 38, Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v roku
60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po preteku tega roka se
bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili
svojo pravno veljavnost.
29. delnic razreda B, vpisanih v delniško knjigo Lek, d.d., Ljubljana, z naslednjimi serijskimi številkami: BS 002495, BS
002496, BS 002497, BS 002498, BS
002499, BS 002500, BS 002501, BS
002502, BS 002503, BP 016501, BP
016506, BT 005821.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 3047/2001
SR-21798
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Željka Obolnarja, Dole 27, 1273 Dole pri Litiji, ki ga zastopa
mati in zakonita zastopnica Tatjana Obolnar,
Dole 27, 1273 Dole pri Litiji, ki ju zastopa
Jolanda Pavliha, odvetnica v Ljubljani, proti
toženi stranki Dragišić Nikoli, neznanega bivališča, zaradi ugotovitve očetovstva in plačevanja preživnine, o predlogu za postavitev začasnega zastopnika, dne 21. 11. 2002
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Dragišić Nikoli, neznanega bivališča, postavlja začasni zastopnik odvetnik Jernej Pavšek, Tržaška 2, Ljubljana.
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Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v predmetni pravdni zadevi, dokler
tožena stranka ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2002

Oklici pogrešanih
N 164/2002
PO-22536
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni
zadevi predlagateljice postopka Santin Ade,
Ul. Alessandro de Almerigotti, Trst, Italija, ki
jo zastopa odv. Janja Luin, zoper nasprotno
udeleženko Ano Santin, roj. Cepak, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za
poseben primer Cvetka Birsa iz Ankarana,
zaradi predloga za uvedbo postopka za razglasitev za mrtvo, dne 2. 12. 2002 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvo pogrešano Santin Ano, roj. Cepak, neznanega bivališča, nazadnje stanujočo v vasi Rožar.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 12. 2002
N 179/2000
PO-379
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku nepravdni postopek razglasitve Borivoja
Vičarja, roj. 9. 8. 1917, nazadnje stanujočega Ljubljana, Gregorčičeva 17a, za mrtvega.
Pogrešani je izginil med II. svetovno vojno, ko je bil v Ljubljani kot študent in domobranec dne 8. 5. 1945 s strani partizanov
odpeljan in od takrat naprej o njemu vse do
danes ni bilo več nobene novice.
Borivoja Vičarja pozivamo, da se oglasi,
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju pa
pozivamo, da to v treh mesecih od objave
oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani, ker bo po preteku tega roka sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRANJ
Srg 1633/2002
Rg-20633
Družba Konstrukcijski biro, podjetje
za projektiranje strojnih in metalurških

Št.

naprav, d.o.o., s sedežem Ljubljanska 30,
Radovljica, vpisana na reg. vl. št.
1/6493/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ing.
H. Spitzer Ges.m.b.H, Badsiedlung 389,
A-8250 Vorau, Avstrija.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 11. 2002

LJUBLJANA
Srg 20487/2001
Rg-4250
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Dinamis d.o.o., proizvodnja, trgovina, storitve, Vnanje Gorice,
Ob Curnovcu 16, Notranje Gorice, ki jo zastopa notar Edvard Sivec, Brunov drevored
13, Tolmin, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Dinamis d.o.o., proizvodnja, trgovina, storitve, Vnanje Gorice, Ob Curnovcu 16, Notranje Gorice, objavlja sklep:
družba Dinamis d.o.o., proizvodnja, trgovina, storitve, Vnanje Gorice, Ob Curnovcu 16, Notranje Gorice, reg. št. vl.
1/24176/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 12.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kolar Janez, Gotska 12,
Ljubljana in Kolar Milan, Ob Curnovcu 16,
Vnanje Gorice, z ustanovitvenim kapitalom
2,433.200 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital prenese v celoti na Kolar Janeza
in Kolar Milana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002
Srg 03502/2002
Rg-15152
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Kuhelj &
Company d.n.o. gostinstvo, gradbeništvo,
trgovina, Savlje 87, Ljubljana, ki jo zastopa
notarka Nada Kumar, Slovenska 56, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Kuhelj & Company d.n.o., Savlje 87,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Kuhelj & Company d.n.o. gostinstvo, gradbeništvo, trgovina, Savlje
87, Ljubljana, reg. št. vl. 1/28084/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 2. 4. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelja sta Kuhelj Milan, Martina
Krpana 26, Ljubljana in Muratović Nermin, Donja Orahovica, Bosna in Hercegovina, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti na Kuhelj Milana in Muratović Nermina.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002
Srg 05933/2002
Rg-15823
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Fin Mark
finančni inženiring, d.o.o., Litijska cesta
320, Ljubljana-Dobrunje, ki jo zastopa notarka Nataša Erjavec, Tržaška c. 2, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Fin Mark d.o.o., Litijska cesta
320, Ljubljana-Dobrunje, objavlja sklep:
družba Fin Mark, finančni inženiring,
d.o.o., Litijska cesta 320, LjubljanaDobrunje, reg. št. vl. 1/30737/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 13. 6. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica družbe je Kos Godec
Darja, Štihova 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese v celoti na
Kos Godec Darjo.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002
Srg 07346/2002
Rg-19560
Okrožno sodišče v Ljubljani je po
okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na
predlog družbe Keni, inženiring, storitve
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska
142, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Keni, inženiring, storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska 142, objavlja
sklep:
družba Keni, inženiring, storitve in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska
142, reg. št. vl. 1/21311/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Klenovšek Brane, Ljubljana, Dolenjska 140, z ustanovitvenim kapita-
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lom 1,841.404 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 1,841.404 SIT prenese v
celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva te objave, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2002
Srg 09204/2002
Rg-20642
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe ECS Bluesite, razvoj informacijskih sistemov d.o.o.,
Motnica 7, IOC Trzin, Trzin, ki jo zastopa
notar Škrk Andrej iz Ljubljane, Dunajska
56, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe ECS Bluesite d.o.o., Motnica 7, Trzin,
objavlja sklep:
družba ECS Bluesite, razvoj informacijskih sistemov d.o.o., Motnica 7, IOC
Trzin, Trzin, reg. št. vl. 1/32042/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 10. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so: ECS TEL, telekomunikacijski inženiring, d.o.o., Motnica 7, IOC
Trzin, Trzin, Kotnik Aleš, Na zelenici 9, Celje, Vidmar Edvin, Vilharjeva 42, Ajdovščina, Bernot Igor, Hrastenice 6A, Polhov
Gradec in Zupan Tomaž, Virje 9, Tržič, z
ustanovitvenim kapitalom 10,000.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 10,000.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje ECS TEL
d.o.o. Trzin, Kotnik Aleša, Vidmar Edvina,
Bernot Igorja in Zupan Tomaža.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva te objave, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2002
Srg 7648/2002
Rg-2
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Euro Auto d.o.o., trgovina in storitve,
Ljubljana, Dunajska 128a, objavlja sklep:
Euro Auto d.o.o., trgovina in storitve, Ljubljana, Dunajska 128a, reg. št.
vl. 1/34586/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 17. 7.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
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Družbenik je AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Ljubljana, Dunajska 128a, z ustanovitvenim kapitalom 5,000.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2002
Srg 10709/2002
Rg-356
Okrožno sodišče v Ljubljani je po
okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog
predlagatelja TI Hydro d.o.o., ki jo zastopa notarka Nada Kumar za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe TI Hydro d.o.o. Ljubljana,
Rovšnikova 7, objavlja sklep:
TI Hydro d.o.o., Ljubljana, Rovšnikova 7, reg. št. vl. 1/30503/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 12. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Turboinštitut, inštitut za turbinske stroje d.d. Ljubljana, Rovšnikova 7,
z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2002
Srg 10465/2002
Rg-357
Okrožno sodišče v Ljubljani je po
okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog
predlagatelja Dorninger hidravlika d.o.o.,
ki ga zastopa odvetnik Drago Mlinarič za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Dorninger
hidravlika d.o.o. Ljubljana, Dunajska 21,
objavlja sklep:
Dorninger hidravlika d.o.o. Ljubljana, Dunajska 21, reg. št. vl. 1/31546/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 11. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj
je
Dorninger
Industriehydraulik Vertriebs GmbH, Linz,
Petzoldstrasse 12, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2002

NOVO MESTO
Srg 709/2002
Rg-22540
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Ostriga, trgovina
z ribo na debelo in drobno, Črnomelj,
d.o.o., Črnomelj, Trg svobode 1a, objavlja sklep:
družba Ostriga, trgovina z ribo na
debelo in drobno, Črnomelj, d.o.o., Črnomelj, Trg svobode 1a, vpisana na reg.
vl. št. 1-3092/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 12. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Silvester Zupančič, Črnomelj, Belokranjska cesta 28 in družba Zupančič, proizvodnja gumitehničnih izdelkov,
Črnomelj, d.o.o., Črnomelj, Belokranjska
28, z ustanovitvenim kapitalom 2,748.893
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
2,748.893 SIT v celoti prenese na ustanovitelja, in sicer Silvestra Zupančiča, Črnomelj, Belokranjska cesta 28 ter družbo Zupančič, proizvodnja gumitehničnih izdelkov,
Črnomelj, d.o.o., Črnomelj, Belokranjska
28, v sorazmerju z vloženima deležema.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 12. 2002

SLOVENJ GRADEC
Srg 481/2002
Rg-22539
Družba Gašper & Nabernik, gozdarski prevozi d.n.o., reg. št. vl. 1/954100, katere družbenika sta Uroš Gašper in
Marijan Nabernik, po sklepu skupščine z
dne 21. 10. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom prevzameta Uroš
Gašper iz Radelj ob Dravi, Mariborska cesta 22 in Marijan Nabernik iz Slovenj
Gradca, Legen 113.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 12. 2002
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
Perne - Juliana d.d., Tržaška cesta 132,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
napisom PERNE - JULIANA d. d. Družba
za proizvodnjo pijač, d. 1. Gosposvetska
10, 1000 Ljubljana. gnp-109560

Priglasitveni list
Audič Diana, Hrvatini 209/c, Ankaran Ankarano, priglasitveni list, opravilna št.
17/I/3-452/94, izdan dne 3. 12. 2001.
gnj-109037
Butik Sandra, Raškaj Zupanič Aleksandra s.p., Cesta v Rogozo 7, Miklavž na
Dravskem polju, priglasitveni list, opravilna
št. 064-5043/97, mat. št. 1026267, izdan dne 1. 4. 1997. gnz-109246
Dobaj Cvetka, Cesta 14. divizije 4, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-489/96, izdan dne 20. 11. 1996.
gnz-109021
Drott d.o.o., Drofenikova 6, Šentjur, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
31303-0992/01 in reprezentativno obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne 11.
12. 2001. gno-109282
Ferk Milan, Malečnik, Metava 23, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-6460-2000, izdan dne 1. 4. 2000.
gnd-109443
Fišer Andrej, Naselje ljudske pravice
40, Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna št. 36-0815/94. gng-109119
Gjergjek Olga, Ivana Regenta 29, Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna št.
36-0053/94, izdan dne 3. 2. 1994 in 4.
3. 1996. gnp-109131
Iršič Vladimir s.p., Glavni trg 4, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2347/97, izdan dne 26. 5. 1999.
gng-109190
Jurinič Stjepan, Medvoška cesta 16,
Medvode, priglasitveni list, opravilna št.
27-0311/95, izdan dne 23. 8. 1995.
gnu-109405
Memeti Muarem s. p., Zlatoličje 109,
Starše, priglasitveni list, opravilna št.
064/59/42/99. gnc-109444
Mencinger Boris s.p., Zapuže 2/a, Begunje na Gorenjskem, priglasitveni list, opravilna št. 44-1705/95, izdan dne 7. 12.
1995. gnx-109248
Noč Frančišek, Moste 72, Žirovnica,
priglasitveni list, opravilna št. 14-0567/94,
izdan dne 23. 12. 1994. gnf-109191

Št.

Rožman Ana, Počehova 6/b, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5245/97,
izdan dne 1. 9. 1997. gnk-109036
Sajko Jože, Ratanska vas 3/a, Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-0808/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gng-109365
Stanojević Veronika, Ul. borcev NOB
27, Portorož - Portorose, priglasitveni list,
opravilna št. 40-0082/94. gni-109088
Šehić Šemso, Vrhovčeva 11, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038-2787-02, izdan dne 6. 8. 2002.
gno-109257
Šušteršič Vili, Zg. Bitnje 103, Žabnica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
014198/0636/00-54/1995 in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995 pri OZS. gny-109547
Valek Cvetka, Ptujska cesta 131, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-1816/94, izdan dne 26. 8. 1994.
gnj-109087
Velikonja Vida s.p., Proizvodnja plastik,
Šmarje 45/a, Branik, odločbo o obrtnem
dovoljenju,
št.
006004/0916/00-11-1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnu-109551
Verdonik Milan, Pot na okope 7, Maribor,
obrtno
dovoljenje,
št.
06588/7148/01-74/1998, izdano dne 3.
9. 1998. gnf-109541

Potne listine
Alija Bekim, Ljubljanska cesta 104, Domžale, potni list, št. P00201724.
gns-109303
Alija Elvis, Ljubljanska cesta 104, Domžale, potni list, št. P00201723.
gnx-109302
Alija Qamil, Ljubljanska cesta 104, Domžale, potni list, št. P00201722.
gnp-109306
Alija Servetka, Ljubljanska cesta 104,
Domžale, potni list, št. P00201721.
gnr-109304
Alija Suzana, Ljubljanska cesta 104,
Domžale, potni list, št. P00201729.
gnq-109305
Banović Nedjeljko, Seidlova cesta 64,
Novo mesto, potni list, št. P00070829.
gnk-109061
Bašić Zdenka, Rusjanov trg 10, Ljubljana, potni list, št. P00394516. gny-109047
Bilban Janez, Nova ulica 13, Vodice,
potni list, št. P00390001. gnb-109145
Bizjak Tomaž, Delpinova 14/b, Nova
Gorica, potni list, št. P 330565.
gnn-109308
Centa Pina, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, potni list, št. P00331592.
gne-109646
Centa Urban, Sketova 6, Ljubljana, potni list, št. P00599528. gny-109647
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Dular Kolar Uršula, Požarnice 78/g,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00767018. gne-109042
Emeršič Bojan, Gestrinova ulica 6, Ljubljana, potni list, št. P00494832.
gnz-109096
Flisar Foster Simona, 67 Hollingdean
Terrace, Brighton, potni list, št.
P00451516. gnb-109420
Galun Jasmina, Prušnikova 26, Maribor,
potni
list,
št.
P00294009.
gns-109603
Gashi Arsen, Tekavčeva 4, Šoštanj, potni list, št. P00583528. gnk-109486
Hasanagić Damir, Cesta maršala Tita
53/b, Jesenice, potni list, št. P00165461.
gnz-109125
Hriberšek Benjamin, Silberbergstr. 33,
70176 Stuttgart, potni list, št. P00236816.
gnp-109406
Jagrič Petra, Prešernova 1, Brežice, potni list, št. P00793467. gnw-109224
Jurišič Nataša, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, potni list, št. P00599526.
gne-109642
Kink Eva, Mali kamen 49, Senovo, potni list, št. P00488216. gnc-109544
Kiseljak Tadeja, Prepolje 21, Marjeta na
Dravskem polju, potni list, št. P00559718.
gni-109213
Kitak Melita, Celjska cesta 11, Rogatec,
potni
list,
št.
P00794632.
gnu-109126
Kobe Vid, Rimska cesta 7, Ljubljana,
potni list, št. P00599501. gng-109640
Koblar Rebeka, Kajuhova cesta 14, Velenje, potni list, št. P00605020.
gno-109482
Kočevar Darja, Ul. Lojzeta Hrovata 10,
Kranj, potni list, št. P00532009.
gnv-109550
Kokol Esma, Topniška 13, Ljubljana,
potni list, št. P00070109. gnv-109200
Kokol Jure, Topniška 13, Ljubljana, potni list, št. P00124855. gnx-109198
Kokol Luka, Topniška 13, Ljubljana, potni list, št. P00124854. gny-109197
Kokol Primož, Topniška 13, Ljubljana,
potni list, št. P00124857. gnw-109199
Kolar Ana, Požarnice 78/g, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00501229.
gnf-109041
Kolar Janez, Požarnice 78/g, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00241035.
gnc-109044
Kolar Kristjan, Požarnice 78/g, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00501230. gnd-109043
Košir Elizabeta, Vinje 83, Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00836525.
gnz-109346
Košir Franc, Vinje 83, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00322029. gnb-109345
Košir Luka, Vinje 83, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00836524. gny-109347
Kovačič Martin, Voglje 15, Dutovlje, maloobmejno prepustnico, št. AI 155068.
gnw-109274
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Kozjak Jelko, Pokopališka ulica 40, Ljubljana, potni list, št. P00286063.
gnu-109076
Kožuh Julij, Rožna dolina, Ulica Ljuba
Šercerja 11, Nova Gorica, maloobmejno
prepustnico, št. AI 100973, izdala UE Nova
Gorica. gnu-109601
Lahajner Irena, Mala vas 26/a, Ljubljana, potni list, št. P00707008. gnr-109654
Madžarac Ljubomir, Koroška 105, Maribor, potni list, št. P00787526.
gnb-109470
Manojlović Lenka, Kandijska cesta 41,
Novo mesto, potni list, št. P00049385.
gns-109103
Martič Sladjan, Ledine 8, Kranjska
Gora, potni list, št. BA 708891.
gni-109038
Mujdža Adel, Kersnikova 5, Velenje, potni list, št. P00672813. gno-109132
Natlačen Ivanković Maja, V jami 11,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00397386. gnx-109073
Novak Viktor, Loka 83, Tržič, potni list,
št. P00371981. gnf-109416
Papež Ivan, Cesta na grad 30, Sevnica, potni list, št. P00760803. gnx-109448
Papež Ljudmila, Cesta na grad 30, Sevnica, potni list, št. P00760804.
gny-109447
Pavlin Jernej, Ravnica 29, Grgar, potni
list, št. P00603164, izdala UE Nova Gorica. gnl-109310
Podgrajšek Marjan, Vešenik 14/a, Slovenske Konjice, potni list, št. P00368053.
gnv-109450
Ravbar Kovačič Irena, Voglje 15, Dutovlje, maloobmejno prepustnico, št. AI
143610, izdala UE UE Sežana.
gnx-109273
Reš Mojca, Milke Volk 69, Orehova
vas, potni list, št. P00935953. gnf-109616
Silič Šalipurović Andreja, Rozmanova 7,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 61229, izdala UE Koper.
gnw-109324
Smajić Zlatka, Ustje 12, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. P00735477.
gnx-109148
Šivic Anže, Kamnik pod Krimom 192,
Preserje, potni list, št. P00429336.
gnf-109316
Šivic France, Kamnik pod Krimom 192,
Preserje, potni list, št. P00692564.
gnh-109314
Šivic Jana, Kamnik pod Krimom 192,
Preserje, potni list, št. P00429335.
gni-109313
Šivic Maja, Kamnik pod Krimom 192,
Preserje, potni list, št. P00005043.
gng-109315
Ternovic Tomaž, Budanje 4/e, Vipava,
potni list, št. P00687700. gni-109092
Trailović Dejan, Cesta talcev 18/a, Velenje, potni list, št. P00068900.
gnk-109111
Turnšek Jože, Nade Cilenšek 2, Žalec,
potni list, št. P00374724. gnu-109626
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Vižintin Fabio, Mirni kot 2, Portorož Portorose, potni list, št. P00081534.
gnb-109195
Zlatković Slavko, Kidričeva 34/a, Nova
Gorica, potni list, št. P 244938.
gnt-109327

Osebne izkaznice
Agostini Božena, Senčna ulica 13, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 1075720.
gnv-109100
Bajrektarević Senada, Skopska 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 934890.
gnq-109180
Berović Nina, Trebinjska 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 920106. gnn-109158
Bestjak Vilma, Pahorjeva 28, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št.
572666. gnx-109098
Bicman Vida, Razlagova 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
821805.
gnw-109449
Bijek Emil, Prapreče 15, Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
1163870.
gny-109097
Bjelonić Dragana, Tavčarjeva 17, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1550879.
gns-109453
Boben Anica, Vrh pri Hinjah 4, Hinje,
osebno
izkaznico,
št.
1186322.
gnc-109194
Bon Aliče, Proletarskih brigad 20, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 794846.
gnd-109318
Bon Mario, Proletarskih brigad 20, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 784388.
gnc-109319
Bračič Sonja, Grajena 10/d, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1322786. gnn-109458
Brada Fitim, Veluškova 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 245227. gny-109222
Braunsberger Milan, Brezula 31, Rače,
osebno izkaznico, št. 82852. gnn-109433
Bregar Jožica, Černetova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 46399. gnj-109062
Brvar Ana, Gradaška 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 609534. gng-109415
Bučar Jan, Pod topoli 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 27164. gnw-109649
Cerjak Katarina, Na okopih 2/c, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1149183.
gno-109307
Cigljar Zdenko, Solčava 43, Solčava,
osebno
izkaznico,
št.
1531966.
gnf-109591
Copot Bojana, Apače 122, Apače, osebno izkaznico, št. 833218. gno-109607
Copot Mateja, Apače 122, Apače, osebno izkaznico, št. 1483258. gnq-109605
Cotar Branko, Cesta Krških žrtev 67/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 598795.
gnm-109434
Cotič Tatjana, Smoletova 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
901712.
gnk-109361

Čeplak Marija, Cesta IX/17, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
274429.
gnz-109446
Černelc Primož, Gubčeva 1, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
1286375.
gno-109232
Debeljak Živko, Cankarjeva 17, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1054452.
gng-109615
Dobravec Alojzij, Rakovniška ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 417698.
gnw-109399
Dolenc Jurček, Zg. Škofije 72/a, Škofije, osebno izkaznico, št. 182890.
gnh-109289
Doler Ignac, Tkalska ulica 5, Celje, osebno izkaznico, št. 508372. gnk-109086
Dresler Jože, Sladki vrh 5/č, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 869273. m-64
Dvoršak Dušan, Prušnikova 50, Maribor, osebno izkaznico, št. 761565.
gnr-109229
Erjavec Matej, Rožna dolina 3/b, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1439851.
gng-109569
Funda Dora, K jami 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 1152821. gnl-109039
Gerlica Maja, Rožna ulica 6, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
554217.
gnx-109598
Geršak Edvard, Krekova ulica 26, Maribor, osebno izkaznico, št. 595144.
gnu-109476
Gole Zvonka, Glinška ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 107440.
gnq-109530
Golner Klemen, Valvasorjeva 25, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1085207.
gnh-109064
Gorenc Gorazd, Glavna cesta 51, Mirna, osebno izkaznico, št. 270046.
gnc-108998
Gorenc Vera Albina, Dolomitska 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 69847.
gnm-109034
Gradišnik Borut, Bohorska 6, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
739653.
gnm-109109
Gregorič Martin, Istrski odred 4, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 529562.
gnw-109099
Gregorn Vitoslava, Gledališka 9, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1321392.
gnj-109312
Grubor Mladen, Šmartinska 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 782886.
gnf-109641
Grudnik Milena, Solčava 43, Solčava,
osebno
izkaznico,
št.
1534411.
gng-109590
Grumić Suzana, Dobravica 29, Ig, osebno izkaznico, št. 1236701. gno-109632
Hace Vida, Štajerska vas 11, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 948792.
gnn-109183
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Hažić Darko, Formin 52, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
252986.
gnv-109300
Hodžić Denisa, Fužine 2, Kamnik, osebno izkaznico, št. 251504. gne-109142
Hostej Franc, Nova gora nad Slov. B.
67, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 1336531. gns-109128
Hren Vesna, Kvedrova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 171427. gng-109165
Hribar Jerica, Zgornje Konjišče 9, Apače, osebno izkaznico, št. 138200.
gnq-109105
Hudorovac Dragica, Malo Mlačevo 35,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 167466.
gny-109272
Ignjatović Darinka, Gregorčičeva 33,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1268244.
gnb-109545
Imperl Ivan, Hribernikova 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
540175.
gnq-109280
Isoski Gregor, Knezova ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 220279.
gnp-109656
Jabločnik Anej, Ul. 5. prekomorske 19,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1229644.
gnh-109189
Jagrič Petra, Prešernova 1, Brežice,
osebno izkaznico, št. 210325. gnv-109225
Jakopič Mihael, Spodnji kraj 24, Prevalje, osebno izkaznico, št. 1556197.
gny-109422
Jamšek Dragica, Polanškova ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 850708.
gnn-109033
Jerinić Mladen, Krakovska cesta 10/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1054922.
gnn-109283
Jukič Marija, Obala 126, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 193261.
gnr-109604
Jurčić Igor, Na Dobravo 6, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
961205.
gnu-109201
Karleuša Dane, Golac 44, Obrov, osebno izkaznico, št. AH 023396 - za tujca.
gnv-109600
Kastelic Andreja, Brezova Reber 9,
Dvor, osebno izkaznico, št. 1531127.
gnt-109102
Kirbiš Damijan, Prepolje 29, Marjeta na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
750574. gnz-109471
Klajnšek Danilo, Spodnja Polskava
266, Pragersko, osebno izkaznico, št.
408780. gnr-109129
Knafelc Žohar Nataša, Cesta na grad
69, Celje, osebno izkaznico, št. 467150.
gni-109463
Kobal Dolores, Podkraj 28, Col, osebno izkaznico, št. 1553548. gnz-109296
Kobal Mateja, Suhadole 61/h, Komenda, osebno izkaznico, št. 710669.
gnn-109358
Koblar Rebeka, Kajuhova cesta 14, Velenje, osebno izkaznico, št. 130357.
gnn-109483

Kocjančič Diego, Oljčna pot 5, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št.
1392578. gnd-109093
Kogej Radojka, Nova vas 11, Miren,
osebno
izkaznico,
št.
474434.
gnx-109298
Kok Miroslav, Prešernova 7, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
1392590.
gnh-109214
Kolar Jure, Celovška ulica 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 939408. gnl-109110
Kolbl Tomaž, Novo naselje 27, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1127433.
gns-109353
Kolenko Frančiška, Kajuhova 10, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
638896. gnq-109130
Kopač Jožica, Dolenja vas 14, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 204964.
gnp-109156
Koporčić Darko, Prule 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1513067.
gns-109078
Korbar Mateja, Klemenova 94, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 718191.
gnx-109048
Kozic Ludvik, Zelena 46, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 767471.
gny-109297
Koželj Urh, Ljubljanska cesta 26, Šentjur, osebno izkaznico, št. 342713.
gnb-109620
Križaj Jelena, Trg MDB 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1210479.
gno-109082
Krume Traudi, Tavčarjeva 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1090018.
gnx-109348
Lamut Sergeja, Savinjska 9, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
611338.
gnz-109621
Lapornik Urban, Žigon 6, Laško, osebno izkaznico, št. 1051939. gnh-109339
Lapuh Viljem, Fabianijeva 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 13576. gnc-109644
Lasbaher Katja, Trebinjska ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 289071.
gnj-109287
Lavrič Japelj Darka, Linhartova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 495699.
gnl-109210
Levanič Janez, Plintovec 4/c, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 000584.
m-62
Levec Alojzij, Ropretova 41, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 247305. gnn-109583
Levec Andrej, Ropretova 41, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
232284.
gno-109582
Lončarič Boštjan, Planini pri Sevnici
65/c, Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št. 731005. gny-109122
Lovrak Valerija, Preglov trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1370983.
gnt-109652
Marinčič Brigita, Stranska pot 2/4, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1286189.
gno-109411
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Marušič Damjan, Legatova 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 448109.
gnf-109141
Medi Refet, Cankarjeva ulica 4, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1431999.
gnx-109623
Medic Matej, Selišče 3, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št. 975334.
gnw-109349
Medvedec Janja, Polje, Cesta VI/10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 5466.
gns-109053
Miharija Marija, Vrhovi, Cesta X/8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 98596.
gnt-109127
Mikola Radislav, Šalek 84, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
178428.
gnl-109485
Mikulandi Lara, Ljubljanska 28, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 201228.
gnr-109104
Milaković Tomislav, Obrežje 9, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
975767. gnr-109329
Milić Silva, Prušnikova 27, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 373766.
gnw-109599
Milošić Branko, Rogaška cesta 40,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 970704.
gnb-109295
Mlakar Alojz, Teharska 26, Celje, osebno izkaznico, št. 578123. gnc-109594
Muharemi Lokman, Šercerjeva 13, Velenje, osebno izkaznico, št. 107860.
gne-109442
Nahtigal Marjan, Utik 65, Vodice, osebno izkaznico, št. 1392897. gnz-108996
Najzer Karolina, Ljubljanska 8, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
820398.
gnk-109586
Navotnik Ivanka, Rudarjevo 23, Črna
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
688470. gng-109240
Novak Andrej, Golobinjek 3, Mirna Peč,
osebno
izkaznico,
št.
707616.
gnp-109331
Novak Matjaž, Gabrovka 77, Gabrovka,
osebno izkaznico, št. 929317. gni-109288
Novosel Daniel, Nova vas pri Mokricah
25, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 1290327. gnr-109429
Novosel Katja, Brilejeva 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
399261.
gnd-109243
Nuraj Venita, Aškerčeva 33/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 1156295.
gnf-109466
Opečkal Peter, Dol pod Gojko 11, Frankolovo, osebno izkaznico, št. 812464.
gnx-109123
Orehek Martin, Zg. Tuštanj 8, Moravče, osebno izkaznico, št. 663007.
gni-109188
Ornik Klavdija, Groharjeva 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
879393.
gnu-109226
Osole Mitja, Maistrova 8, Celje, osebno izkaznico, št. 387301. gno-109332
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Oven Rudolf, Cesta na Loko 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 858056.
gny-109472
Pačnik Avguštin, Muta ob Bistrici 27,
Muta, osebno izkaznico, št. 95181.
gnf-109366
Pader Daniela, Studence 53/f, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
424596.
gnk-109236
Pajsar Matjaž, Simončičeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1421052.
gnf-109566
Parovel Majda, Bertoki, Markova ul. 56,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
637144. gng-109140
Paternoster Emilija, Vrhovčeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 787088.
gnh-109639
Paternoster Miha, Polje, Cesta VIII/5a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 151144.
gnu-109630
Pavičić Marko, Polanškova ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 309121.
gnn-109058
Pečar Jože, Dole pri Škofljici 9, Škofljica, osebno izkaznico, št. 785426.
gns-109203
Petek Dragica, Ob Blaovnici 43/a, Limbuš, osebno izkaznico, št. 298628.
gnp-109431
Petek Ljudmila, Cankarjeva ulica 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1118180.
gnx-109323
Petrinović Samir, Kajuhova ulica 1, Postojna, osebno izkaznico, št. 729355.
gnt-109477
Pleterski Anton, Ul. 9. februarja 9, Senovo, osebno izkaznico, št. 947924.
gne-109217
Podgoršek Stanislav, Peščena pot 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 109971.
gnl-109185
Podgrajšek Marjan, Vešenik 14/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
1228316. gnu-109451
Podkrajšek Rok, Bevkova 7, Žalec,
osebno izkaznico, št. 78247. gnq-109230
Polovič Aleš, Zg. Obrež 20, Artiče, osebno izkaznico, št. 343519. gnb-109595
Potrč Kristjan, Negova 45, Spodnji Ivanjci, osebno izkaznico, št. 349073.
gnw-109299
Požaršek Alojz, Ržišče 9, Vače, osebno izkaznico, št. 959327. gnv-109525
Praper Zdenka, Koroška cesta 40/a,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 370257.
gnu-109176
Praprotnik Cveta, Podvin 15, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
150759.
gnh-109589
Praprotnik Gradišnik Alenka, Slatina v
Rožni dolini 10/j, Šmartno v Rožni dolini,
osebno
izkaznico,
št.
818709.
gnp-109356
Praprotnik Nastja, Ljubljanska cesta 56,
Celje, osebno izkaznico, št. 1449863.
gnf-109216
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Praprotnik Nedeljka, Linhartova 82, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 90443.
gnz-109071
Praprotnik Višnja, Ljubljanska cesta 56,
Celje, osebno izkaznico, št. 290414.
gng-109215
Prelog Saša, Sobetnici 16/a, Markovci, osebno izkaznico, št. 775852.
gnz-109321
Primožič Karmen, Viška 49/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 16193.
gns-109653
Prislan Jan, Vrečkova 5, Kranj, osebno
izkaznico, št. 874648. gnp-109231
Radaković Zdravko, Prešernova 6/a,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 799081.
gnu-109101
Rahija Branka, Ul. 1. maja 6, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
637068.
gnq-109134
Rahija Leon, Ul. 1. maja 6, Metlika, osebno izkaznico, št. 637109. gnn-109133
Rajzman Mirko, Sp. Hlapje 9, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 983637. m-42
Rakovec Alenka, Na plavžu 18, Železniki, osebno izkaznico, št. 1303930.
gnh-109564
Ronko Una, Peričeva ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
235644.
gnr-109279
Roškar Aleksander, Stojnci 25/b, Markovci, osebno izkaznico, št. 1269256.
gnp-109106
Rozman Dorothea, Veliko Mlačevo
72/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
1121987. gnm-109184
Rozman Marija, Ul. bratov Učakar 54,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 478541.
gnp-109031
Rukše Jaka, Dol. Maharovec 29, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 409372.
gnn-109083
Rus Zrim Ljudmila, Jakčeva 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 180113.
gnl-109035
Samec Petra, Topniška 43, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
320327.
gnw-109474
Sekol Viljem, Pesnica pri Mariboru
46/b, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 155166. m-35
Senčar Darko, Limbuška 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 251849. gnf-109116
Sitar Stanko, Gibina 3, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 740076. gnn-109608
Sluga Marko, Bratov Učakar 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 283440.
gnl-109335
Snoj Zvezdana, Kriva pot 23, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
834328.
gne-109146
Stanković Gojko, Emilija Driolija 8, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 306607.
gnb-109320
Starič Vesna, Malgajeva 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1494515.
gnd-109068

Stibilj Vladimir, Linhartova 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1209870.
gnl-109635
Stopar Vladimir, Čepovan 28, Čepovan,
osebno
izkaznico,
št.
361462.
gnd-109293
Sukič Sergeja, Trdkova 54/a, Kuzma,
osebno
izkaznico,
št.
980483.
gnl-109610
Sušnik Ciril, Topol pri Medvodah 5, Medvode, osebno izkaznico, št. 529480.
gnx-109173
Šantel Ivana, Kameno 12, Šentjur, osebno izkaznico, št. 246076. gnc-109344
Šibanc Franc, Škapinova 7, Celje, osebno izkaznico, št. 1541699. gnr-109454
Škobalj Božidar, Tyrševa ul. 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
193665.
gnx-109548
Šlogar Ivan, Srebrničeva 46, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1143407.
gnd-109168
Šmirmaul Anton, Pod Urbanom 17, Kamnica, osebno izkaznico, št. 1504979.
gnj-109437
Šolaja Laura, Na zelenici 19, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
1434406.
gnj-109587
Špan Aljaž, Planina pri Sevnici 46, Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št.
353671. gnh-109114
Štalcar Ciril, Vrčice 4, Semič, osebno
izkaznico, št. 450425. gnq-109330
Tabor Franca Julijana, Stara Cerkev 61,
Stara Cerkev, osebno izkaznico, št.
216105. gnd-109468
Tasevski Igor, Polje, Cesta VI/16, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 654585.
gnk-109311
Tekavec Janja, Knafljev trg 4, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
367335.
gnu-109030
Teodorović Borka Tatjana, Gornji trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 141980.
gnk-109186
Tomšič Marija, Ul. Minke Bobnar 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 459280.
gnt-109077
Topalovič Bojan, Plavje 100, Škofije,
osebno
izkaznico,
št.
408918.
gnk-109611
Treven Ludvik, Gabrje 28, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
883972.
gno-109107
Tušek Dijana, Krajgerjeva 28, Ptuj, osebno izkaznico, št. 701865. gng-109465
Ule Darja, Trata V/6, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 15789. gnd-109618
Umek Anita, Fazanska 6, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 753617.
gnc-109094
Umer Danilo, Istrska cesta 95, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 17188.
gnu-109426
Užmah Maja, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 555436.
gnz-109046
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Valant Matjaž, Roška 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 366253. gng-109340
Vidali Lukač Orjana, Novo naselje 4,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 1148047.
gnu-109301
Vincek Tonka, Bukovci 3/a, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
402058.
gnc-109294
Vodopivec Dragica, Sp. Škofije 124,
Škofije, osebno izkaznico, št. 171790.
gnh-109464
Vogrin Tomaž, Pameče 249, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 416203.
gnf-109091
Vovk Aleksandra, Žepovci 47, Apače,
osebno izkaznico, št. 231971. gnd-109418
Vrhovec Tomaž, Kešetovo 4, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
371361.
gng-109090
Vujović Marko, Novakova ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 217309.
gnt-109402
Weber Rok, Cizejeva ulica 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
430833.
gnm-109209
Zajc Renata, Zgornji log 38, Litija, osebno izkaznico, št. 1380066. gnp-109056
Zajc Robert, Kogejeva ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 457649.
gni-109338
Zaviršek Željka, Lahova cesta 31, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 325378.
gnq-109580
Zeme Aleksander, Na Tičnico 7, Šentjur, osebno izkaznico, št. 207275.
gng-109619
Zlatković Slavko, Kidričeva 34/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 182774.
gnu-109326
Žetko Kristina, Lamutova 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1279128.
gnj-109562
Žetko Nina, Lamutova 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1279086.
gni-109563
Žlof Matej, Goriški vrh 62/a, Dravograd, osebno izkaznico, št. 382284.
gnt-109452
Žunter Primož, Gabrje pod Limbarsko
goro 6/a, Moravče, osebno izkaznico, št.
328024. gnz-109075

Vozniška dovoljenja
Banović Nedjeljko, Seidlova cesta 64,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BCEDFGH, reg. št. 7421, izdala UE Novo
mesto. gnl-109060
Berendijaš Mitja, Lipovci 80, Beltinci,
vozniško
dovoljenje,
št.
33686.
gng-109265
Bevk Benjamin, Pot v Bitnje 41, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 1354451, reg. št. 50273,
izdala UE Kranj. gnt-109152

Bijek Emil, Prapreče 15, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4677, izdala UE Novo mesto. gns-109003
Bremec Branko, Drakovci 85, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 11522. gny-109372
Brljak Željko, Šentjane 65, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, reg. št.
19372. gnx-109023
Butkovič Bojan, Ulica Emila Adamiča
21, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 732553, reg. št. 127186,
izdala UE Ljubljana. gnm-109384
Cintauer Tadeja, Zg. Bistrica 15, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18049, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnp-109006
Cotič Maša, Brkinska 20, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11077,
izdala UE Izola. gnf-109266
Cvitanovič Franjo, Delavska ulica 9, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
639. gnp-109481
Čebašek Janez, Prebačevo 62, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BCFGH, št. S 1308252, reg. št.
25365, izdala UE Kranj. gnu-109151
Čeplak Marija, Cesta IX/17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382258, reg. št. 654, izdala UE Velenje.
gnl-109585
Čermelj Miha, Opekarniška cesta 15/a,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1353940, reg. št. 34915, izdala UE
Domžale. gnw-109174
Černelc Primož, Gubčeva 1, Krško, vozniško dovoljenje, reg. št. 12950.
gnl-109235
Dedič Erna, Sončna ulica 16, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
42960, izdala UE Koper. gnk-109536
Dejak Aleš, Grič, Cesta I/1, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6357, izdala UE Ribnica. gnj-109387
Deržek Miroslava, Pod kostanji 20, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17894. gng-109040
Dimitrijević Aleksandra, Gogalova ulica
9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 287699, reg. št. 40975, izdala UE
Kranj. gnt-109602
Ečimović Marija, Jadranska 90, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, reg.
št. 27741. gnw-109024
Emeršič Bojan, Gestrinova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 13448, reg. št. 69396, izdala UE Maribor. gnb-109095
Emini Selajdin, Gosposvetska 31, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1378102, reg. št. 118048, izdala UE
Maribor. gnc-109369
Fekonja Vojko, Novo naselje 27, Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 911539, reg. št. 87441. m-56
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Figek Tadej, Zg. Gruškovje 9/b, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 17968. m-52
Filipič Marko, Pristava 14/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1207895, reg. št. 8804, izdala UE Ljutomer. gni-109613
Gantar Uroš, Trubarjeva 8, Bled, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1019674,
reg. št. 24057. gns-109328
Gazvoda Nataša, Tomšičeva 59, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
528507, izdala UE Jesenice. gnl-109160
Germadnik Vlasta, Sp. Javorje 10, Črna
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13412, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnq-109380
Golner Klemen, Valvasorjeva 25, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38629. gni-109063
Gorenc Gorazd, Glavna cesta 51, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
906922, reg. št. 8097, izdala UE Trebnje.
gnd-108997
Gorenec Miran, Tabor 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 848993,
reg. št. 159348, izdala UE Ljubljana.
gnh-109139
Goslar Miran, Štefanova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1366055, reg. št. 28154, izdala UE Ljubljana. gnt-109352
Gostimirović Stanimir, Kidričeva 23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1018568, reg. št. 41069. gnm-109484
Grando Diego, Cesta na Markovec 9,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 26841, izdala UE Koper. gnm-109409
Gregorevčič Bojan, Erjavčeva ulica 6,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16531, izdala UE Brežice. gnj-109412
Gregorič Klavdija, Miren 139, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 27751,
izdala UE Nova Gorica. gnl-109260
Gregorič Martin, Istrski odred 4, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10027, izdala UE Izola. gnk-109011
Gruden Mojca, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849805, reg. št. 72812, izdala UE Ljubljana. gnm-109459
Hodžić Denisa, Fužine 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20058, izdala UE Kamnik. gnd-109143
Hrenk Mirko, Jamska ulica 11, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
3386, izdala UE Trebnje. gnf-109016
Huskić Edina, Preglov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1504280, reg. št. 246154, izdala UE Ljubljana. gnb-109070
Ignjatović Darinka, Gregorčičeva 33,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 912236, reg. št. 9524. gnz-109546
Isoski Gregor, Knezova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1352788, reg. št. 198855, izdala UE Ljubljana. gnq-109655
Jager Janez, Kurirska pot 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
806150, reg. št. 15790, izdala UE Kranj.
gnp-109535
Jagrič Petra, Prešernova 1, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17007. gnx-109223
Jakoš Anžiček Magda, Straža 24, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1478716, reg. št. 11956, izdala UE Trebnje. gnh-109389
Jamšek Dragica, Polanškova ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 100280, reg. št. 119848, izdala UE
Ljubljana. gno-109032
Jančar Janez, Nuskova 24, Rogašovci,
vozniško
dovoljenje,
št.
33312.
gnl-109264
Janežič Dunja, Prešernova 22, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1147043, reg. št. 31794, izdala UE Domžale. gnk-109386
Janić Gregor, Stranska vas 44, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1163736, reg. št. 219166, izdala UE Ljubljana. gnw-109049
Javor Ekrem, Stari trg 17, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 6723. gnl-109385
Jelen Bogomir, Center 156, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19140, izdala UE Ravne na Koroškem. gni-109438
Jereb Lovro, Vaška vas 24, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1437123, reg. št. 35828, izdala UE Domžale. gny-109572
Jerinić Mladen, Krakovska cesta 10/b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. s 579170, reg. št. 17584, izdala
UE Domžale. gnm-109284
Jurčić Igor, Na Dobravo 6, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11092, izdala UE Laško. gnt-109202
Jurič Ivan, Koroška cesta 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
290602, reg. št. 19578, izdala UE Velenje. gng-109115
Kanešić Marijan, Javornik 63, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13594, izdala UE Ravne na Koroškem. gnt-109027
Kapus Ljubislava, Prešernova 8, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1386873, reg. št. 22167, izdala UE Radovljica. gne-109292
Kirbiš Damijan, Prepolje 29, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S001170170, reg. št. 105515.
gnx-109473
Klinar Miha, Viška cesta 49/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1617318, reg. št. 256575, izdala UE Ljubljana. gnp-109531
Klinc Andrej, Brezje 7, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
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22162, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnj-109537
Koblar Rebeka, Kajuhova 14, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 350 ccm,
BGH, št. S001422732, reg. št. 23941,
izdala UE Velenje. gno-109432
Kogoj Lea, Koseze 21/b, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 815011,
reg. št. 103653, izdala UE Ljubljana.
gne-109592
Kok Miroslav, Prešernova 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
626582, reg. št. 8150. gnc-109219
Kokot Gregor, Andraž nad Polzelo 36,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1309898, izdala UE Žalec. gnz-109121
Koporčić Darko, Prule 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
766113, reg. št. 128644, izdala UE Ljubljana. gnr-109079
Koritnik Brane, Klavčičeva ulica 9, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23309, izdala UE Kamnik. gnv-109575
Kranjc Urša, Podkoren 64/a, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BEH, št. S
1080442, izdala UE Jesenice. gnj-109012
Krapše Marija, Pečke 33, Makole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17015, izdala UE Slovenska Bistrica. gnh-109539
Krfogec Božica, Ul. bratov Rozmanov
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1108828, reg. št. 9931, izdala
UE Ljubljana. gnu-109205
Kuhar Mateja, Cesta Janeza Bobnarja
5, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1130310, reg. št.
47687. gng-109015
Lasbaher Katja, Trebinjska ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1163533, reg. št. 219001, izdala UE
Ljubljana. gnk-109286
Legat Uroš, Cesta v Radovno 7/a, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1412658, izdala UE Jesenice.
gnq-109309
Lenardič Darja, Ul. bratov Rupar 5, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1412718, izdala UE Jesenice.
gnk-109161
Leopold Peter, Zgornja Senarska 41/a,
Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGHCD, št. S 292163, reg. št.
369. gnx-109423
Lesjak Klara, Griže 44, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 453348, izdala UE Žalec. gnm-109609
Levačič Štefan, Ul. Prekmurske čete
140, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h, BGH, št. 17149, izdala UE
Lendava. gnh-109439
Lindner Anton, Šmarska cesrta 11/a,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 593757, izdala UE Litija. gno-109207
Ljubič Jože, Vevška cesta 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
100337, reg. št. 25050, izdala UE Ljubljana. gnu-109051

Lukman Andrej, Tabor 36, Tabor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1401011,
izdala UE Žalec. gnr-109354
Malus Zlatko, Nova vas ob Sotli 17, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 604, izdala UE Brežice.
gnd-109343
Marjanovič Željko, Ulica talcev 10, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35884, izdala UE Novo mesto.
gnd-109393
Markač Adi, Flisova ulica 15, Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9409,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnn-109233
Markelj Tereza, Grmičeva 19, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1624427, reg. št. 42830, izdala UE Kranj. gnu-109401
Marko Andrej, Vilenska cesta 7, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1128203, reg. št. 68118.
gnb-109370
Markočič Dean, Tublje pri Hrpeljah
22/a, Kozina, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 18252, izdala UE Sežana.
gns-109028
Marković Aleksander, Bleiweissova cesta 31, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 810273, reg. št. 45015, izdala
UE Kranj. gnd-109018
Matič Jovanka, Dunajska cesta 399,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1213050, reg. št. 205167, izdala UE
Ljubljana. gne-109167
Medic Matej, Selišče 3, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36131, izdala UE Novo mesto.
gnv-109350
Medvedec Janja, Polje, Cesta VI/10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251773, reg. št. 224361, izdala UE
Ljubljana. gnt-109052
Medvešek Zoran, Opekarna 4/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8903, izdala UE Trbovlje. gnm-109259
Miklavčič Klemen, Bevke 182, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14295,
izdala UE Vrhnika. gnb-109645
Minić Milorad, Šerkova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1363865, reg. št. 133800, izdala UE
Ljubljana. gnl-109435
Mlinarić Štefan, Društvena ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 969963, reg. št. 176226, izdala UE Ljubljana. gnr-109179
Muharemi Lokman, Šercerjeva 13, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S001670795, reg. št.
19171, izdala UE Velenje. gnj-109441
Nahtigal Marjan, Utik 65, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
388054, reg. št. 40759, izdala UE Ljubljana. gnb-108995
Napret Alojz, Senovica 38, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 532, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-109363
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Natlačen Ivanković Maja, V jami 11,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13922, izdala UE
Vrhnika. gny-109072
Novosel Daniel, Nova vas pri Mokricah
25, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8957, izdala UE
Brežice. gnc-109469
Opečkal Peter, Dol pod Gojko 11, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1186311, reg. št. 44084.
gnw-109124
Oražem Boštjan, Limbuška cesta 32/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 306170, reg. št. 91312, izdala UE
Maribor. gne-109242
Oset Jurij, Črnoliška ulica 10, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13424, izdala UE Šentjur pri Celju.
gne-109342
Pangerl Cvetka, Lahovna 11, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20432. gny-109622
Paternoster Miha, Polje, Cesta VIII/5a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214663, reg. št. 221909, izdala UE
Ljubljana. gnv-109629
Pavičić Marko, Polanškova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1434898, reg. št. 242041, izdala UE
Ljubljana. gno-109057
Pečar Jože, Dole pri Škofljici 9, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1492042, reg. št. 182618, izdala UE Ljubljana. gnr-109204
Pekolj Miha, Pot v Boršt 15, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1316447, reg. št. 21258, izdala UE Grosuplje. gnm-109159
Perbil Emil, Fošt 24, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 8537,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnr-109029
Perme Urban, Rožna dolina 16/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1522671, reg. št. 24418, izdala UE Grosuplje. gnv-109650
Pernek Ivan, Šentilj 105/b, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 563116, reg. št. 10075, izdala
UE Pesnica. m-63
Peruš Stanislava, Gortina 75, Muta, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4745,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnt-109427
Petek Marino, Dokležovje, Sončna ulica 5, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št.
38108. gnt-109002
Petrović Igor, Kogojeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371661, reg. št. 212777, izdala UE Ljubljana. gnq-109359
Pirc Nataša, Cesta ob ribniku 6, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20598. m-45
Pirnat Bojan, Plešivec 39, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
947073, reg. št. 15058, izdala UE Velenje. gnk-109436

Ploj Peter, Brengova 43, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1377860, reg. št. 5532. gnz-109421
Podkrajšek Marjan, Vešenik 147a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, reg. št. 12583, izdala UE Slovenske Konjice. gne-109392
Poljšak Simon, Vrtovče 4/b, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1395785, reg. št. 14551, izdala UE Ajdovščina. gnl-109085
Polovič Aleš, Zgornji Obrež 20, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
17492, izdala UE Brežice. gnh-109239
Potočnik Rebeka, Visole 85, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 21835, izdala UE Slovenska
Bistrica. gns-109153
Praprotnik Višnja, Ljubljanska 56, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
985765, reg. št. 28840. gnd-109218
Preskar Nuška, Koprivnica 11, Koprivnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14386. gnz-109325
Prnaver Ivan, Osojnikova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1378054, reg. št. 108081, izdala UE Maribor. gnd-109118
Rakovec Alenka, Na plavžu 18, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 27412, izdala UE Škofja Loka.
gng-109565
Rekanović Sakib, Ponoviška cesta 9,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1652444, izdala UE Litija. gnz-109271
Repinšek Valerija, Levec 62/a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
580280, izdala UE Žalec. gnm-109234
Reš Mojca, Milke Volk 69, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1091827, reg. št. 109723. gne-109617
Ronko Una, Peričeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
13428295, reg. št. 227954, izdala UE
Ljubljana. gns-109278
Ronutti Simon, Aškerčeva ulica 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
335358, reg. št. 96201. gnv-109275
Rosina Žiga, Brodarjeva 41, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1320630, reg. št. 45792. gns-109228
Rutenka Siarhej, Okrogarjeva 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1485474, reg. št. 30765. gnn-109558
Sagadin Edvard, Medvedce 16, Majšperk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35762, izdala UE Ptuj. gnj-109262
Selko Mirjana, Rodica, Groblje 3/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001393302, reg. št. 15357, izdala UE
Domžale. gnk-109636
Senker Aleš, Zbelovska gora 54, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12670. gnk-109261
Sinkovič Blaž, Stolovnik 41, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
17566. gng-109440
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Sorko Sebastijan, Bezena 71/a, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4704, izdala UE Ruše. m-49
Stajan Helena, Kavče 47/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 946141,
reg. št. 24754. gnb-109220
Stajić Ana, Frankovo naselje 61, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20342, izdala UE Škofja Loka.
gnl-109285
Stante Rudolf, Črešnjice 7, Frankolovo, vozniško dovoljenje, št. S 504159, reg.
št. 3312. gne-109117
Šabjan Simon, Dolga vas, Glavna ulica
170, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 14273.
gnp-109606
Šenveter Anja, Šentilj 118/d, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 12378, izdala UE Pesnica.
m-58
Škofic Darko, Šmarca, Kamniška 77,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
12882, izdala UE Kamnik. gnp-109581
Šmigoc Suzana, Krčevina pri Vulbergu
8/e, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 43191, izdala UE Ptuj. gnf-109391
Šober Bojana, Moškanjci 90/a, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29139, izdala UE Ptuj. gnn-109408
Špende Karlo, Dula Karaklajiča 49, Lazarevac, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 162997. gno-109457
Štefe Luka, Aškerčeva 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493040, reg. št. 121684, izdala UE Maribor. gno-109357
Štoka Anja, Ulica Ivana Turšiča 1, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17679, izdala UE Sežana. gni-109538
Štraus Mateja, Shakespearova 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
874124, reg. št. 108705, izdala UE Maribor. gns-109628
Šuster Benjamina, Podvrh 40, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11252, izdala UE Mozirje. gnq-109480
Šušteršič Vili, Zg. Bitnje 103, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
808196, reg. št. 23841. gnn-109533
Tajnikar Alojz, Pod kostanji 14, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 620500, reg.
št. 28469. gno-109407
Talič Aida, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 43525, izdala UE Nova Gorica.
gni-109263
Terbovc Bojan, Lahohno 6, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1449585, izdala UE Laško. gnz-109221
Terzić Danica, Ograde 48, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
450180, reg. št. 5910, izdala UE Cerknica. gnc-109169
Turnšek Jože, Nade Cilenšek 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BACE, št. S
1442296, izdala UE Žalec. gnv-109625
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Umer Danilo, Istrska cesta 95, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 12829, izdala UE Koper.
gno-109382
Užmah Maja, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487819, reg. št. 226637, izdala UE Ljubljana. gnb-109045
Valerijev Nenad, Vinka Vodopivca
103/c, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 15150. gnw-109374
Vidali Lukač Orjana, Novo naselje 4,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21371. gnn-109258
Vončina Zdenko, Grajska cesta 23, Kanal, vozniško dovoljenje, reg. št. 27225.
gnr-109154
Vuk Jernej, Žahenberc 44, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14968,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gne-109467
Vukolić Mladen, Cesta prvih borcev 23,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 18465. gny-109322
Vukšinič Marko, Valvasorjeva 9, Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1246114, izdala UE Litija.
gnw-109149
Weber Rok, Cizejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1252100, reg. št. 215585, izdala UE Ljubljana. gnn-109208
Zajc Renata, Zgornji log 38, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1061172,
izdala UE Litija. gnq-109055
Zajc Robert, Kogejeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970902, reg. št. 153948, izdala UE Ljubljana. gnj-109337
Zapušek Jožica, Prožinjska vas 57/e,
Štore, vozniško dovoljenje, št. S 880745,
reg. št. 34879. gnr-109479
Zaviršek Željka, Lahova cesta 31, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1415121, reg. št. 22473, izdala UE Grosuplje. gnr-109579
Zemljič Gorazd, Sladki Vrh 5/a, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S001310949, reg. št. 1217, izdala UE Pesnica. m-37
Zidanšek Aleksander, Slomškova 14,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 6034, izdala UE Slovenske
Konjice. gne-109267
Zorko Fanika, Selo 2, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20051.
gnw-109624
Žafran Dušan, Ljubljanska 20, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3035, izdala UE Kočevje. gnf-109341
Žagar Borut, Šmarca, Stegne 22, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 19115, izdala UE Kamnik. gnq-109080
Žarn Andrej, Vrhulje 4, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 18258.
gns-109428
Žunter Primož, Gabrje pod Limbarsko
goro 6/a, Moravče, vozniško dovoljenje,
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kat. BGH, št. S 1593664, reg. št.
203899, izdala UE Ljubljana. gnb-109074
Žužek Simon, Slovenska vas 5, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14743,
izdala UE Postojna. gnv-109475

Zavarovalne police
Avtorevozništvo Zadražnik Robert s.p.,
Pungrt 1, Šmartno pri Litiji, zavarovalno
polico, št. 480046, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnl-109135
Breznik Barbara, Vrhe 1, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 467751, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnt-109552
Centrih Jože, Okroglice 27, Loka pri
Zidanem Mostu, zavarovalno polico, št.
856247, izdala zavarovalnica Tilia.
gni-109113
Đukanović Vojo, Ljubljanska cesta 85,
Domžale, zavarovalno polico, št. 434667
in 481894, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnm-109634
Golob Sašo, Valjavčeva 14, Kranj, zavarovalno polico, št. AO 0498809.
gnu-109251
Jurejevčič Slavko, Prosvetna ulica 3,
Semič, zavarovalno polico, št. 489872,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnq-109255
Kelčec Željko, Matjaževa ulica 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 525246, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-109144
Klančišar Jože, Potoška vas 25, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št.
00101545635, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnm-109534
Klepo Milan, Ulica bratov Učakar 116,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 907837,
izdala zavarovalnica Tilia. gnj-109637
Klobučar Janez, Pod gozdom 11, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 862170,
izdala zavarovalnica Tilia. gnt-109377
Kovačič Dušan, Raka 51, Raka, zavarovalno polico, št. 00101413210.
gnv-109250
Kurnik in Markež d.n.o., Gočevo 10,
Sv.trojica v Slov.goricah, zavarovalno polico, št. AO 544657, AK 17386.
gnj-109487
Levstek Stanko, Rakitnica 10, Dolenja
vas, zavarovalno polico, št. 0864248, izdala zavarovalnica Tilia. gnd-109543
Mehle Janez, Ponova vas 7/a, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 442915, izdala
zavarovalnica Slovenica. gno-109007
Merhar Marija, Jurjevica 17, Ribnica,
zavarovalno polico, št. 868574, izdala zavarovalnica Tilia. gng-109390
Modec Matej, Sp. Gaj 20, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 226497, izdala zavarovalnica Slovenica. m-55
Preradović Emina, Janeza Puharja 6,
Kranj, zavarovalno polico, št. 0714361,
izdala zavarovalnica Tilia. gnv-109375

Pureber Robert, Drejčetova pot 10,
Novo mesto, zavarovalno polico, št.
476658, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnc-109019
Rukelj Stjepan, Borštnikova 114, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 475677,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-39
Sarajlija Ago, Runkova ulica 16, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101481198,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnl-109360
Skrbinšek Jernej, Breznikova ulica 20,
Domžale,
zavarovalno
polico,
št.
03117565, izdala zavarovalnica Triglav d.d.
gnw-109574
Sobiech Zmago, Pod perkolico 42, Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
384917, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnz-109371
Sodec Miha, Škrilje 131, Ig, zavarovalno polico, št. 404975, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-109561
Šilojević Zoran, Župančičeva ulica 8,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 715864,
izdala zavarovalnica Tilia. gne-109417
Šistek Dževad, Podlubnik 152, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 478410, izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-109383
Trobez Roberto, Rožna dolina, Cesta
XI/15, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
492823, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnr-109529
Trstenjak Mojca, Dravska 6, Maribor,
zavarovalno polico, št. 427091, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
m-34
Vranješ Milan, Pivška 4, Postojna, zavarovalno polico, št. 0872817, izdala zavarovalnica Adriatic d. d. Postojna.
gnp-109181
Žigon Poklar Mirjana, Prešernova 34,
Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št.
872894, izdala zavarovalnica Adriatic.
gns-109378

Spričevala
Ajdič Urša, Breg ob Bistrici 7, Križe,
spričevalo
1.
letnika
EŠ
Kranj.
gnu-109376
Albreht Jure, Poljska pot 6, Logatec,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1997,
1998 in 1999. gnv-109400
Anđelković Bojan, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehnišnih strok Šiška, izdano
leta 1996. gnv-109054
Bajrić Dejan, Koseskega ulica 13, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1995. gnx-109573
Beja Tomaž, Polje 5, Zagorje ob Savi,
maturitetno spričevalo, izdala maturitetna
izpitna
komisija
v
šolskem
letu
2001/2002. gns-109478

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Berlot Marijan, Morsko 8, Kanal, spričevalo delovodske šole, št. 55/71.
gni-109013
Beširević Irfan, Šifrerjeva 5, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Trnovo.
gnc-109069
Bolkovič Julijana, Stojnci 99, Markovci, spričevalo o končani OŠ Markovci.
gnr-109004
Borović Sonja, Pavšičeva ulica 13, Logatec, spričevalo 1. letnika SUAŠ v Ljubljani, izdano leta 1993. gnz-109171
Budič Mira, Podgračeno 1, Jesenice na
Dolenjskem, maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta
1988. gnq-109005
Česnik Danijel, Čečovje 32, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Slovenj Gradec, izdano leta 1995. gnm-109084
Češnovar Franci, Novo polje, Cesta
II/1, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev
v Ljubljani, izdano leta 1991. gnk-109136
Čop Vesna, Dajnkova ulica 38, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1981, izdano na ime
Ščap Vesna. gnt-109277
Dežan Zvonko, Seidlova cesta 54,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil v Novem
mestu, št. 2843, izdano leta 1976.
gns-109528
Dobaja Ana, Zamušani 3/a, Gorišnica,
spričevalo Gimnazije Ptuj, izdano leta
2001/2002. gnw-109249
Dolšak Vera, Šolska ulica 1, Slovenske
Konjice, spričevalo 8. razreda OŠ v Slovenskih Konjicah, izdano leta 1983/84, izdano na ime Funkelj Vera. gnh-109614
Drgan Leonora, Eberlova cesta 7, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Gimnazije Trbovlje, izdan 26. 8. 1978.
gnr-109554
Drvoderić Drago, Palinovec 84, Donji
Kraljevac, diplomo PTT šole v Ljubljani, poklic vzdrževalec kablov, izdana 21. 1. 1977.
gnd-109643
Dzinič Marjan, Gor. Stara vas 8, Šentjernej, spričevalo Osnovne šole Šmihel,
Novo mesto, izdano 24. 6. 1977.
gnw-109549
Fabjan Robi, Kreplje 4/c, Dutovlje, spričevalo 3. letnika Srednje šole Srečka Kosovela, št. I/ - PF/202. gnh-109164
Fajfar Alenka, Nad gomilo 1, Maribor,
indeks, št. 61146576, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-36
Golob Tomaž, Ptujska cesta 48/a, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1996. m-57
Gorišek Barbara, Kračmanova cesta
10, Šmarje-SAP, spričevalo 6. razreda Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnn-109108

Gorup Anja, Sv. Anton, Klanec 16, Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu SEDŠ
v Kopru. gnw-108999
Govekar Miroslav, Godovič 106, Godovič, diplomo in spričevalo o končani elektrotehniški šoli v Ljubljani, izdana 1988.
gnb-109524
Horvat Jože, Nad reko 15, Maribor, potrdilo o končani Srednji kmetijski šoli Maribor, izdano leta 1994. m-33
Hren Aleksander, Dole pri Polici 7, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarke šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gny-109172
Ikanović Nijaz, Pot na rakovo jelšo 305,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1983. gnm-109559
Ilić Diana, Bukovica 36, Selca, spričevalo o končani OŠ Cvetko Golar Škoja
Loka, izdano leta 2000. gni-109588
Jagodic Aleš, Kamniška cesta 66, Vodice, spričevalo o končani OŠ Vodice, izdano leta 1997. gnf-109291
Jesenšek Nuša, Sp. Gorje 205, Zgornje Gorje, indeks, št. 29119, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. gnj-109162
Juhant Edvard, Petrovčeva ulica 15, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani. gnl-109460
Jurečič Anže, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1994. gnb-109170
Jurič Ivo, Rudarjeva cesta 15, Kisovec,
diplomo in spričevalo 1., 2. in 3. letnik
Rudarsko šolskega centra Zagorje - poklic
rudar, izdana 1982, 1983 in 1984.
gnd-109147
Karahmet Jakuf, Ruška cesta 49, Maribor, spričevalo 3. letnika Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
gnz-109596
Karer Tomaž, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, indeks, št. 63020226, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gnu-109355
Karlin Aljoša, Tuji Grm 25, Ljubljana,
indeks Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdan leta 2001/02. gns-109578
Klemen Irma, Moste 117, Komenda, spričevalo o končani OŠ Komenda, izdano
leta 1986. gnq-109155
Kodrin Gregor, Loka pri Žusmu 97,
Loka pri Žusmu, spričevalo o zaključnem
izpitu ŠKIMC Štore. gns-109553
Kolar Saša, Titova 7, Radeče, spričevalo o končani OŠ Marjana Nemca Radeče. gnt-109227
Kolednik Maja, Pobrežje 148/c, Videm
pri Ptuju, indeks, št. 30016733, izdala Visoka zdravstvena šola. gne-109367
Korenčan Dušan, Podbrežje 54, Naklo,
spričevalo 1. letnika Srednje biotehnične
šole v Kranju - kmetijski tehnik, izdano leta
2002. gnv-109025
Kozoderc Marjeta, Podlože 18, Ptujska
Gora, diplomo Srednje tekstiklne šole v
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Kranju, izdana leta 1990, na ime Pulko
Marjeta. gno-109182
Koželj Tomaž, Velike Vrhe 2, Ivančna
Gorica, diplomo Kadetske šole za miličnike v Ljubljani, št. III -354/89, izdana leta
1990. gne-109192
Kranjc Danica, Hudovernikova 11, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ivana Cankarja v Ljubljani, izdano
leta 1976. gnf-109066
Kresnik Simon, Apače 305, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika Lesarske šole
v Mariboru, izdano leta 2002. m-60
Krmelj Dejan, Trg Prešernove brigade
6, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
SESŠ Kranj. gnv-109150
Lenarčič Erik, Resljeva cesta 36, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ledina, izdano leta 1992. gnq-109430
Ličina Senad, Na Peči 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem. gnp-109456
Manojlović Goran, Andreja Kumarja 37,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 1977. gnm-109163
Marič Nadia, Koroška ulica 18, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljan, izdano leta
1998/99, izdano na ime Marić Nada.
gnv-109425
Marovt Karel, Mejna 19, Orehova vas,
diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta
1985, smer monter in upravljalec energetskih naprav. m-46
Matošić Ivan, Vide Janežičeve 5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1994. gnn-109633
Mavrin Vlado, Zolajeva 12, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSŠ Tam,
izdano leta 1992 v Mariboru. m-43
Mavsar Cvetka, Cesta 23/a, Krško, indeks, št. 20202207, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnc-109419
Mehle Ervin, Rožna dolina 16/b, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje lesne
šole, izdano leta 2000. gnr-109379
Mencinger Gregor, Sokolska 40, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro računalniške šole Maribor, izdano leta 1999. m-66
Mlinarič Violeta, Zg. Senarska 67,
Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo 2. letnika Srednje vrtnarske šole Celje, izdano
leta 2000. m-40
Mulec Bojan, Ciglence 4, Spodnji Duplek, diplomo SKSMŠ v Mariboru, izdana
leta 1987. m-61
Muratović Amar, Gornji Rudnik, Cesta
II/4, Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Franceta Bevka v Ljubljani.
gni-109138
Novak Peter, Počehova 13, Maribor, spričevalo 4. letnika Kmetijske srednje šole v
Mariboru, izdano leta 1969. m-48
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Novak Simon, Zevnikova 8, Ljubljana-Šentvid, indeks, št. 93525454, izdala
Univerza v Mariboru. gnz-109196
Olup Dejan, Zg. Jakobski dol 40, Jarenina, spričevalo 3. letnika SKSŠ v Mariboru, izdano leta 2001. m-59
Otović Miljko, Kejžarjeva 37/a, Jesenice, obvestilo o uspehu Srednje elektro
šole Kranj, izdano leta 1995/96.
gng-109540
Pajk Stane, Gorenji Leskovec 30, Blanca, indeks, št. 31210086, izdala Fakulteta
za farmacijo v Ljubljani. gnz-109571
Palić Zahid, Pobreška ulica 38, Maribor, spričevalo 3. letnika SKSŠM v Mariboru, izdano leta 1999. m-41
Pečovnik Peter, Prekopa 18, Vransko,
spričevalo št. 7697 Poklicne avtomehaniške šole Celje. gnh-109364
Pehadžič Mehmedalija, Vrhpolje, Sanski Most, BIH, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene šole, izdano leta
1988, 1989 in 1990. gnx-109398
Peršin Simona, Jezero 140, Preserje,
indeks, št. 01095159, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnc-109269
Pleh Matjaž, Glavna ulica 73, Lendava Lendva, diplomo št. 93360370, izdala Fakulteta za gradbeništvo. m-44
Pompe Bojan, Vanganelska cesta 23,
Koper - Capodistria, spričevalo 1., 2., 3.
in 4. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1979, 1980, 1982, 1983.
gnj-109362
Primožič Bojan, Ob Strugi 16, Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje tehniške šole v Celju, izdano leta 1983 in 1984. gnt-109527
Ramšak Martina, Skorno 26, Šmartno
ob Paki, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole Celje, izdano leta 1995.
gnm-109009
Ristov Robert, Ulica Andreja Kumarja
47, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Cveto Močnik v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnd-109593
Rogač Karel, Stahovica 29, Stahovica,
diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani, izdana leta
1985 - smer voznik. gnb-109157
Rupar Damjan, Grenc 42, Škofja Loka,
letno spričevalo 3. letnika Srednje lesarske
šole,
izdano
leta 1996/97.
gnt-109252
Sakalič Harisa, Beblerjeva 2, Koper Capodistria, spričevalo o končani OŠ Dravlje, izdano leta 1988. gnf-109166
Sternad Marjan, Šarhova ulica 103, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 1973. m-67
Stipančević Matej, Zalarjeva cesta
52/a, Borovnica, spričevalo 3. letnika Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano leta
1993. gne-109567
Šel Stanislav, Jurovci 21/a, Videm pri
Ptuju, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
gradbene šole. gnv-109000
Šercer Diana, Stara Cerkev 47, Stara
Cerkev, diplomo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdana leta
1990. gnz-109396
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Šestanj Miran, Belšakova ulica 12, Ptuj,
spričevalo
Poklicne
elektro
šole.
gny-109397
Šimek Darko, Ob gozdu 20, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v
Mariboru, izdano leta 2002. m-32
Štoleker Jožica, Zeče 30, Slovenske Konjice, spričevalo 1. letnika Srednje živilske
šole v Mariboru, izdano leta 1996. m-51
Štuhec Elizabeta, Štihova ulica 25, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne administrativne šole Ptuj, izdano leta 1980, 1981, izdano na ime Štuhec Lizika. gnj-109187
Šušteršič Vili, Zg. Bitnje 103, Žabnica,
spričevalo Poklicne kovinarske šole v Kranju. gno-109532
Trauner Beti, Sotensko pod Kalobjem
7/a, Šentjur, spričevalo 1. letnika Srednje
živilske šole Maribor - smer slaščičar.
gnj-109112
Turšič Andrej, Ljubljanska cesta 72/a,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne avtomehanične šole v Ljubljani,
izdano leta 1983. gnj-109612
Udovičić Snježana, Stražnji vrh 6/a, Črnomelj, potrdilo o uspehu 1. letnika Gimnazije, št. I/G-400, izdano 28. 6. 1997.
gnk-109336
Urbančič Andreja, Pahorjeva 55, Koper - Capodistria, spričevalo Srednje ekonomske poslovne šole v Kopru, izdano leta
2002. gnp-109381
Vereget Sead, Rimska cesta 24, Šmarje-SAP, zaključno spričevalo SŠGT Novo
mesto, št. 46. gnn-109008
Vidovič Uroš, Hajdoše 1/f, Ptuj, indeks,
št. 18993064, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnp-109081
Vjestič Simona, Praprotnikova ulica 4,
Mozirje, spričevalo 1. letnika PTT poklicne
šole v Ljubljani, izdano leta 1971.
gnd-109193
Zagožen Urška, Travniška 33, Celje, spričevalo 2. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani.
gnw-109424
Zarić Anđel, Agrokombinatska cesta 6/
č, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole za prodajalce v Ljubljani, izdano leta 1982. gnh-109414
Zupan Barbara, Zaloška cesta 10, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gnw-109178

Ostali preklici
AVTOPREVOZNIŠTVO, Zupančič Albin
s.p., Kunaverjeva ulica 7, Ljubljana, izvod
licence
št.
001467/1467/08-BGD
37/2002, ser. št. 01003305 za vozilo MAN
10.163 LLC z reg. oznako LJ Z3-15R.
gnt-109627
Barudžija Mile, Prešernova 47, Bled,
delovno knjižico. gne-109017
Belšak Nikolaj, Kosovelova ulica 10,
Domžale, orožni list, št. 10050, reg. št.
200, izdala UE Domžale. gnh-109089

Bernik Dragica, Puštal 54, Škofja Loka,
delovno knjižico, serija C št.855157, reg.
št. 480128. gnt-109556
Bosco Benito, Kosovelova 17/a, Idrija,
delovno knjižico. gnx-109373
CEPROM PREVOZI d.o.o., Savska cesta 2, Ljubljana, licenco, št. 0002655/102
z dne 13. 12. 1999 za vozilo Renault RG
04 A1 reg. št. LJ N4 36L. gnj-109212
Cerkvenik Marn Nina, Gorazdova 19,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola v Ljubljani.
gnm-109584
Časar Jolanda, Župančičeva 6, Lendava - Lendva, delovno knjižico, zap. št.
1097, ser. št. 141615, izdala UE Lendava.
gnu-109351
Dajčman Ciril, Klanska ulica 10, Medvode, delovno knjižico. gnm-109059
Dlopst Blaž, Podkraj 9, Mežica, študentsko izkaznico, št. 71020237, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnk-109211
Dolenc Jurček, Zg. Škofije 72/a, Škofije, delovno knjižico. gng-109290
ESAL d.o.o Anhovo, Vojkova 9, Deskle,
veljavnost licence za prevoz blaga v cestnem prometu, št. 0002454/80, ki jo je
izdala GZS 26. 4. 1999. gnf-109270
Fijavž Emilijan s.p., Avtoprevoz, Bukovlje 15, Stranice, francosko dovolilnico, št.
062182
za
mednarodni
prevoz.
gnm-109238
GRAFIST d.o.o., Ankaranska 7, Koper
- Capodistria, izvod licence, št.
0010829/75 za tovorno vozilo Mercedes
- Benz Actros 2635 K reg. št. KP J4 -471,
izdana 21. 11. 2002. gnp-109281
Habjan Franc, Gorenjska cesta 20, Logatec, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenost za pridobitev licence v cestnem prometu, št.
613411, izdano 9. 3. 1999. gne-109067
Ilc Jože, Goriča vas 11, Ribnica, delovno knjižico, reg. št. 689, ser. št. 993971,
izdana 11. 9. 1972. gni-109388
Ipavec Darko, Potok 19/a, Dornberk,
delovno knjižico. gnb-109245
Jager Mirko, Želče 3, Vojnik, certifikat
za prevoz nevarnih snovi št. 04104, izdan
24. 2. 2001 pri MNZ. gny-109247
Kadribašić Sulejman, Glinškova ploščad 14, Ljubljana, delovno knjižico.
gne-109317
Karner Matevž, V Murglah 177, Ljubljana, evidenčni list za čoln, št.
01/03-807/2002, reg. oznaka čolna
PI-1075. gnu-109651
Kocjan Boris, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gno-109557
Kovačič Janez, Sp. Škofije 101, Škofije, delovno knjižico. gni-109542
Krajnc Mateja, Letonjeva 8, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 16784. m-54
Kremina Jug Karel, Sp. Ročica 11, Benedikt, delovno knjižico reg. št. 10905,
ser. št. 41873, izdana 10. 7. 1985 pri SO
Lenart. m-47
Krfogec Jaka, Ulica Tuga Vidmarja 4,
Kranj, delovno knjižico. gnm-109334
Kunšek Tanja, Visoče 9/a, Planina pri
Sevnici, delovno knjižico. gnb-109570
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Lazarević Helena, Rožna ulica 27, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-109276
Lovrečič Julijana, Gregorčičeva 3, Piran - Pirano, delovno knjižico. gny-109022
Maksimović Siniša, Čolnarska 12, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 19826332,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnj-109137
Malivojevič Ruža, Alpska cesta 54, Lesce, delovno knjižico. gnl-109410
Marinković Olivera, Stara cesta 5, Stara Cerkev, delovno knjižico,ser. št.
454548, reg. št. 43615, izdana 3. 4.
2000. gnh-109014
MELAVC JOŽEF s.p. - avtoprevozništvo, Pobrežje 9, Rečica ob Savinji, CEMT
zvezek, št. 174 za Italijo. gnq-109555
Mencinger Lea, Cesta Toneta Tomšiča
85, Jesenice, dijaško izkaznico, izdala
Škofijska klasična gimnazija v Ljubljani.
gng-109065
MIDAM d.o.o. - Prevozne storitve, Miklošičeva 14/b, Domžale, licenco, št.
0002494/79 z dne 16. 4. 1999 za tovorno vozilo reg. št. LJ E6 - 12A.
gnb-109120
Milosavljević Dejan, Ulica Slavka Gruma 22, Novo mesto, delovno knjižico ser.
št. A0400160, reg. št. 41977, izdana 11.
2. 1998. gnr-109254
Može Iztok, Dvor 57, Dvor, delovno knjižico, ser. št. 241987, reg. št. 38097, izdana 30. 4. 1993. gnb-109020
Nedeljko Igor, Sakušak 31/a, Juršinci,
študentsko izkaznico, št. 93496381. m-53
Novak Roland, Černelavci, Gorička 90,
Murska Sobota, delovno knjižico, izdana
14. 8. 1990. gnu-109001
Novosel Katja, Brilejeva 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnc-109244

Št.

Oitzl Uršula, Borovška 40, Kranjska
Gora,
študentsko
izkaznico,
št.
25005835, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnb-109445
Panjan Jožef, Vodnikova 7, Grosuplje,
člansko izkaznico, št. G - 1446, izdala IZ
Slovenije. gnn-109333
Petrina Irma, Žlebe 3/e, Medvode, delovno knjižico. gnd-109568
Pižent Jože, Podnanos 81/a, Podnanos, orožni list, št. 0L00008861, reg. št.
329. gny-109026
Požaršek Alojz, Ržišče 9, Vače, orožni
list, št. 357, izdačla UE Litija. gnu-109526
Pugliese Aleksandra, B. Magajne 7, Izola - Isola, delovno knjižico. gnp-109631
Remec Milena, Vitovlje 8, Šempas,
osebno delovno dovoljenje, št. 574074.
gnf-109241
Rogelj Matjaž, Suhadole 62/a, Komenda, študentsko izkaznico, št. 20970297,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gny-109597
Serk Andrej, Selnica ob Muri 119, Ceršak, delovno knjižico, št. 1087. m-50
Stojisavljević Ivan, Zlato polje 14/c,
Kranj,
študentsko
izkaznico,
št.
63970154, izdala FRI. gno-109461
Svetličič Peter, Partizanska ulica 7, Idrija, delovno knjižico. gnr-109404
Šinkovec Valentina, Sr. Kanomlja 34,
Spodnja Idrija, delovno knjižico, izdana na
ime Furlan Valentina. gnv-109050
Španger Aljoša, Avber 29, Sežana, delovno knjižico. gnv-109175
Špindler Mihalič Bernarda, Berkovci 8,
Sveti Jurij ob Ščavnici, delovno knjižico,
ser. št. 29438, izdana 9. 2. 1973.
gnl-109010
Tanacek Drago, Cvetkova 9, Murska
Sobota, delovno knjižico, ser. št. 18161,
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reg. št. 15861, izdana 13. 4. 1973 v Murski Soboti. gnp-109256
Tancek Andraž, Adamičeva 9, Šmarje-SAP,
študentsko
izkaznico,
št.
28010266, izdala FMF - oddelek za fiziko
v Ljubljani. gnt-109177
Ulbl Lilijana, Ul. bratov Greif 9, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 2614/1992,
izdana leta 1992 v Mariboru. m-38
Vinšek Milan, Mlinščica 17, Bistrica ob
Dravi, delovno knjižico, št. 8839, izdana
24. 1. 1979 pri UE Radlje ob Dravi.
gnq-109455
Vute Franc, Sp. Slemen 102, Selnica
ob Dravi, delovno knjižico, št. A 0074724,
izdala UE Ruše. m-31
Weingerl Darja, Janševa 8, Celje, delovno knjižico. gnj-109462
Zajc Franc, Apače 14, Lovrenc na Dravskem polju, potrdilo o opravljenem izpitu
varstvo pri delu, izdano 22. 5. 2001.
gnb-109395
Zajc Irena, Apače 14, Lovrenc na Dravskem polju, potrdilo o opravljenem izpitu
varstvo pri delu, izdano 21. 5. 2001.
gnc-109394
Zajšek Marjan, Vodruž 3/a, Šentjur, izvod licence, št. 003108/3320-ZR62/1997
za vozilo Mercedes - Benz, reg. št. CE D1 750. gnd-109268
Zarić Anđel, Agrokombinatska cesta
6/č,
Ljubljana,
delovno
knjižico.
gni-109413
ZIST d.o.o., Zasip, Polje 14, Bled, licenco, št. 0003007/39 za vozilo z reg. št.
KR 3810N z dne 14. 4. 1998. gnj-109237
Žgavc Gaber, Titova 104, Jesenice, delovno knjižico. gnd-109368
Žiber Tanja, Stražna 39, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 59000475,
VŠUP Novo mesto. gns-109253
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Priporočamo
prof. dr. LOJZE UDE

CIVILNO PROCESNO PRAVO
Tri leta po uveljavitvi prvega slovenskega zakona o pravdnem postopku je profesor ljubljanske
pravne fakultete dr. Lojze Ude zasnoval novo knjigo z naslovom Civilno procesno pravo. Kakor
poudarja avtor v njenem uvodu, namenja knjigo predvsem študiju na tem področju. Temu
avtorskemu izhodišču je podredil tudi sistematiko knjige, ki jo je razdelil v 89 paragrafov. V prvem
poglavju obravnava sodstvo in pravosodni sistem, drugo in nadaljnja poglavja pa razčlenjujejo
civilni pravdni postopek. Posebni paragrafi opozarjajo na razmerja med civilnim pravdnim in
upravnim ter kazenskim postopkom ter na razmerja med tem postopkom in postopkom pred
ustavnim sodiščem.
Knjigo, ki obsega 436 strani, zaključuje stvarno kazalo, ki ga je sestavil dr. Aleš Galič.
Cena: 12.369 SIT z DDV
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NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· CIVILNO PROCESNO PRAVO
– 10591 broširana izdaja
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Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
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