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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

Št. 351-06-28/02-0402 Ob-86493
1. Naročnik: RS Ministrstvo za pravo-

sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: adaptacija pod-
strehe Okrožnega sodišča v Mariboru.

4. Kraj izvedbe: Maribor, Sodna ulica 14.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: konec februarja 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logi-
stiko pravosodnih organov, Ljubljana Žu-
pančičeva 3, Tadej Weilguny tel.
01/369-54-25, oziroma Anton Gruden tel.
01/369-56-16.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanem naročilu: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 1. 2003.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 351-06-27/02-0402 Ob-86494
1. Naročnik: RS Ministrstvo za pravo-

sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nadzidava Okrož-
nega sodišča v Slovenj Gradcu.

4. Kraj izvedbe: Slovenj Gradec, Kidri-
čeva 1.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: konec februarja 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za pravosodje, Sektor za logistiko
pravosodnih organov, Ljubljana Župančiče-
va 3, Tadej Weilguny tel. 01/369-54-25,
oziroma Anton Gruden tel. 01/369-56-16.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanem naročilu: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 1. 2003.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-86737
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraže-
vanje in šport.

2. Naslov naročnika: Oddelek za pred-
šolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Res-
ljeva 18, Ljubljana, faks 306-40-12, tel.
306-40-26.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: prenova obstoje-
čega objekta s površino 4.200 m2.

4. Kraj dobave: OŠ Polje, Polje 358,
1260 Ljubljana - Polje.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: april 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraže-
vanje in šport, Marko Veber.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 1. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Ob-86738
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraže-
vanje in šport.

2. Naslov naročnika: Oddelek za pred-
šolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Res-
ljeva 18, Ljubljana, faks 306-40-12, tel.
306-40-26.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja šolske-
ga objekta s površino 4.600 m2.

4. Kraj dobave: PŠ Zg. Kašelj, Kašelj-
ska cesta 119a, 1260 Ljubljana - Polje.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: april 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:

Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraže-
vanje in šport, Marko Veber.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 1. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 146 Ob-86812
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodnikov trg 5,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-22-00; faks
01/434-35-64; info@parkirisca-lj.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava in imple-
mentacija parkirnih avtomatov.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega

naročila, če je določen: februar 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe
in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko
ponudniki pridobijo na podlagi pisnega za-
prosila na naslovu naročnika in naročniko-
ve elektronske pošte info@parkirisca-lj.si,
s pripisom “Javni razpis – parkirni avtoma-
ti“ v oknu-vrstici predmet/subject.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 1. 2003.

Parkirišča javno podjetje d.o.o.

Št. 402-04-66/2002 Ob-86880
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vla-

de Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: predvidoma 185
vozil za potrebe državnih organov.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega

naročila, če je določen: februar 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Franci Kodela, tel. 01/478-18-20.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 1. 2003.

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
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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

Obvestilo
Ob-86959

Ponudnike obveščamo, da je v skladu s
sklepom Državne revizijske komisije št.
018-285/02-23-32 razveljavljen postopek
oddaje javnega naročila za nakup papirne
konfekcije, čistil in čistilnih pripomočkov in
plastičnih vrečk, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 80 z dne 13. 9. 2002, Ob-77385 in
v Uradnem listu RS, št. 83 z dne 27. 9.
2002, Ob-77821, in sicer v delu, ki se na-
naša na skupino A) Papirna konfekcija.

Postopek za oddajo ponudb po istem
javnem naročilu za skupini B) Čistila in či-
stilni pripomočki, ter C) Plastične vrečke,
se nadaljuje. Naročnik na osnovi navedene-
ga podaljšuje rok za oddajo ponudb. Novi
rok za oddajo ponudb za navedeni skupini
je 17. februar 2003 do 12. ure na naslovu:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, 1525 Ljubljana, I.
nadstropje, soba 13. Odpiranje ponudb bo
dne 18. februarja 2003 ob 12. uri v glavni
stavbi Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
7, predavalnica I.

Klinični center Ljubljana

Razveljavitev
Št. 46/03 Ob-86591

Naročnik Klinični center Ljubljana, Zalo-
ška cesta 2, 1000 Ljubljana, razveljavlja po-
stopek oddaje javnega naročila za nakup
intraokularnih leč in rezil za operacijo kata-
rakte, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 109 z dne 13. 12. 2002, Ob-83395.

Klinični center Ljubljana

Popravek
Št. 86116/1-03 Ob-86796

V javnem razpisu za nakup HPLC
sistema, objavljenem v Ur. l. RS, št. 8 z dne
24. 1. 2003, Ob-86116, Št. 33/03, se
9. točka popravi in pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. marca 2003 ob 12. uri, glavna
stavba Kliničnega centra, Zaloška 7, pre-
davalnica IV.

Klinični center Ljubljana

Št. 0309-5/1-03 Ob-86486
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200; telefaks
01/23-12-182.

3. (a) Vrsta in količina blaga: obrazci
in listine za uveljavljanje zdravstvenega
zavarovanja.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: sedeži območnih enot
Zavoda.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 2 leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana, pritličje, vložišče,
soba št. 51. Dodatne informacije pisno, po
faksu ali po elektronski pošti: melita.fel-
din@zzzs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, in sicer do dneva poteka
roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno do-
kumentacijo ni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 24. 2.
2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana, vložišče, pritličje, soba št. 51.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 2. 2003 ob 10. uri v prostorih
Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% letne ocenjene vrednosti naročila in
garancija za dobro izvedbo prevzetih ob-
veznosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
30. 6. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, dobavni rok, plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po razpisni dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-86491
1. Naročnik: Center za usposabljanje in-

validnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava,
Vojkova ulica 33, 5271 Vipava.

2. Naslov naročnika: Vojkova ulica 33,
5271 Vipava, tel. 05/3655200, faks

05/36-55-225, e-mail: Center.JPV@guest.ar-
nes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava blaga.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. kruh in pecivo,
2. jajca, sadje in zelenjava,
3. zmrznjeni program 1,
4. zmrznjen program 2,
5. meso in mesni izdelki,
6. testenine,
7. čaji,
8. sokovi,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. razni prehrambeni artikli.
4. Kraj dobave: Center za usposablja-

nje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vi-
pava, Vojkova ulica 33, Vipava.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 3. 2003
in zaključek 1. 3. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center za
usposabljanje invalidnih otrok Janka Premr-
la Vojka Vipava, Vojkova ulica 33, 5271 Vi-
pava, takništvo tel. 05/36-55-200.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT, plačilo se izvrši
na transakcijski račun naročnika št.
01100-6030686361 in sklic 00 1-03.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 2. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center za usposabljanje invali-
dnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava, Voj-
kova ulica 33, 5271 Vipava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 2. 2003 ob 13. uri v prostorih
Centra za usposabljanje invalidnih otrok Jan-
ka Premrla Vojka Vipava, Vojkova ulica 33,
5271 Vipava.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 30 dni od prejema ra-
čuna, ostali pogoji so navedeni v razpisni
donumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 120
dni, predviden datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 3. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponujena cena in rok plačila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 1. 2003.

Center za usposabljanje invalidnih
otrok

Janka Premrla Vojka Vipava

Št. 462-02/9-2/2003/0520-010 Ob-86501
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, fax: 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
letnih čevljev: 1447 moških in 392 žen-
skih.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba se lahko nanaša na celoten
predmet javnega naročila, tj. na izdelavo in
dobavo moških in ženskih letnih čevljev,
ali le na njegov posamezen del, tj. na izde-
lavo in dobavo moških letnih čevljev oziro-
ma na izdelavo in dobavo ženskih letnih
čevljev.

4. Kraj dobave: dobava se bo vršila po
razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po ca-
rinskih uradih in na Generalni carinski urad.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi zna-
čilnostmi predmeta javnega naročila; v nas-
protnem primeru se bo smatralo, da je po-
nudba 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 24. 3.
2003 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sprejemna pi-
sarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.

Imena oseb, pri katerih zainteresirani po-
nudnik lahko dobi:

– tehnične informacije: Tadeja Tome
univ. dipl. inž. tekstilne tehnologije, tel.
01/478-39-91, faks 01/478-39-00,

– ostale informacije: mag. Barbara Gaš-
perlin univ. dipl. ek., 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 3. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-

meru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi prilo-
žiti 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 ponud-
be, 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: kot v razpisni doku-
mentaciji oziroma glede finančne sposo-
bnosti mora ponudnik izpolnjevati nasled-
nje zahteve: v preteklih šestih mesecih do
vključno datuma izdaje ustreznega bonitet-
nega obrazca oziroma potrdila ponudnik ni
imel blokiranega transakcijskega računa
oziroma negativnega stanja sredstev v pre-
teklem mesecu brez odobrenega kredita
za pokrivanje negativnega stanja na tran-
sakcijskem računu, ponudnik mora imeti
poravnane vse svoje obveznosti do doba-
viteljev blaga, podizvajalcev in kooperan-
tov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila ter ponu-
jeni plačilni rok mora biti najmanj 30 dni
od dneva prejema računa; glede poslovne
sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati na-
slednjo 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: 5. 5. 2003 in 11. 3.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja

80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (refe-
rence) 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 vre-

dnosti do 5,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti od 10,000.001 SIT do 15,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 15,000.000 SIT 16 točk.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika 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 na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 17123-06-403-59/02 Ob-86858
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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
in montaža stacionarnega radarja za
umirjanje hitrosti na avtocesti, z dodat-
no opremo in priborom in izvedba uspo-
sabljanja.

Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se bo oddalo v celoti.

4. Kraj  dobave:  Ljubljana,  Vodovod-
na 93a.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti te-
hnični specifikaciji iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
trajanje oziroma rok dobave in montaže je
90 dni od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de. 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 med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, tele-
fonska/telefaks št., navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40305902.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 11. 3. 2003, najkasneje
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
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tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
11. 3. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Viso-
ka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno ga-
rancijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va uradnega prejema računa.

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 ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mo-
ra natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno. Natančnej-
ša določila so podana v razpisni dokumen-
taciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 po-
nudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 10. 4. 2003.

15 Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugo-
dnejši ponudnik bo izbran ponudnik z najni-
žjo ponujeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2020-09-02-003 Ob-86592
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-85-270, faks
01/47-85-270, e-pošta: ursiks@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 5 oseb-
no-dostavnih vozil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal naročilo najugodnej-
šemu ponudniku za vseh 5 vozil.

4. Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 30. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na elektron-
skem naslovu naročnika, kontaktna oseba
Božidar Peteh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.sigov.si/mp/ (javna naročila
Uprave RS za izvrševanje kazenskih san-
kcij). Na tej spletni strani bodo objavljeni
tudi vsi morebitni popravki razpisne doku-
mentacije. Ponudniki pa jo lahko do dneva,
ki je določen za oddajo ponudb, zahtevajo
na naslovu naročnika vsak delovni dan dan
od 9. do 14. ure ali po elektronski pošti ali
po faksu ali po klasični pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 3. 2003 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: na naslov naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 3. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
naročnika v Ljubljani na Tivolski 50 (13. nad-
stropje).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: na-
ročnik ne zahteva finančnih zavarovanj.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo minimalno 30 dni po prejemu računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik tega
ne predvideva.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ponujena vozila izpol-
njujejo tehnične zahteve.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do 1. 6.
2003, naročnik bo predvidoma odločil o
sprejemu ponudbe do 25. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju tehničnih zahtev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 351-05-54/2002 Ob-86602
1. Naročnik: Servis skupnih služb vla-

de.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks
01/478-18-05.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pisarniške opreme za UE Aj-
dovščina.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 25a in 27a.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in montaže je 45 dni od podpisa pogodbe
in uvedbe v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo pri-
jav-ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
01100-6300109972, model 28, sklic
15202-7130007-01272001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 3. 2003 ob 9.30; Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana – sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji so podrob-
neje podani v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 83 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) – skupaj
največ 15 točk;

3. splošni garancijski rok – do 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v zvezi z razpisno dokumentacijo:
Jernej Paulič, tel. 01/478-18-22; v zvezi s
tehnično dokumentacijo: Majda de Gleria,
tel. 01/478-18-24.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Servis skupnih služb vlade
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Št. 363-05/2003 Ob-86633
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks
01/478-18-05.

3. (a) Vrsta in količina blaga: leasing
pisarniške opreme novih poslovnih pro-
storov za Ministrstvo za kulturo RS.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: poslovni objekt na Ma-
istrovi ulici v Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in montaže je 45 dni od podpisa pogodbe
in uvedbe v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo pri-
jav-ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
01100-6300109972, model 28, sklic
15202-7130007-01272001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 2. 2003 ob 13. uri; Servis sku-
pnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe in garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji so podrob-
neje podani v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 24. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v zvezi z razpisno dokumentacijo:
Jernej Paulič, tel. 01/478-18-22; v zvezi z
tehnično dokumentacijo: Majda de Gleria,
tel. 01/478-18-24.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2003.

Servis skupnih služb vlade

Št. 68 Ob-86634
1. Naročnik: Dijaški dom Poljane, Po-

točnikova 3, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dijaški dom Po-

ljane, Potočnikova 3, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-31-32 – tajništvo, faks
01/232-74-73.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možnost oddaje sukcesivne dobave ži-
vil po naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Dijaški dom Poljane, Po-

točnikova 3, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2003 do 30. 6. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dijaški dom
Poljane, Potočnikova 3, 1000 Ljubljana – v
tajništvu doma pri Suzani Česnik, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure, dodatna poja-
snila in informacije pa ponudniki dobe pri
Kristini Brodnik, tel. 01/300-31-31 oziro-
ma tajništvu – tel. 01/300-31-32, prav tako
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 2. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu doma, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave javnega
razpisa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01100-6030630683.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 3. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dijaški dom Poljane, Potočni-
kova 3, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003 ob 10. uri v prostorih
Dijaškega doma Poljane, Potočnikova 3,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od iz-
daje računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-
mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 1. 2003.
Dijaški dom Poljane, Ljubljana

Ob-86638
1. Naročnik: Osnovna šola Martina Kr-

pana, Gašperičeva 10, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Mar-

tina Krpana, Gašperičeva 10, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/546-24-01, faks 01/540-85-74.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možnost oddaje sukcesivne dobave ži-
vil po naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Martina

Krpana, Gašperičeva 10, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2003 do 30. 6. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Martina Krpana, Gašperičeva 10, 1000
Ljubljana – v tajništvu šole, kjer ponudniki
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dobijo tudi dodatna pojasnila, in sicer vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 21. 2. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave javnega
razpisa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01261-6030663631.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Martina Krpana,
Gašperičeva 10, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 3. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Martina Krpana, Gašperiče-
va 10, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od iz-
daje računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-
mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 1. 2003.
Osnovna šola Martina Krpana,

Ljubljana

Št. 43/03 Ob-86641
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

materiala za invazivno retgenološko de-
javnost.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudbe se lahko oddajajo za celoto
ali po sklopih. Sklopi so navedeni v razpisni
dokumentaciji po naslednjih skupinah:

A) diagnostični katetri sklopi od 1 do 5,
B) pta katetri sklopi od 6 do 13,
C) žilne opornice sklopi od 14 do 27,
D) žilna uvajala sklopi od 28 do 32,
E) vodilne žice sklopi od 33 do 37,
F) podaljški in igle sklopi od 38 do 40,
G) drugo sklopi od 41 do 56.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, 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 kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo od 3. 2. 2003 do 10. 3. 2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na PRZR
pri Upravi za javna plačila številka:
01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana/1. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 3. 2003 ob 12. uri; glavna stav-
ba Kliničnega centra, Zaloška 7/predaval-
nica IV.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% končne ponudbene vrednosti vključno z
DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb. Pred-
videni datum odločitve v mesecu aprilu
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša končna ponudbena vrednost za
sklop 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani ponudniki imajo pred
odločitvijo o odkupu pravico do vpogleda v
razpisno dokumentacijo, in sicer v prostorih
navedenih v 7. točki te objave.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 107 z
dne 13. 12. 2002, Ob-83393.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 5 Ob-86680
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 21 lahkih
dostavnih vozil LDV1, 52 lahkih dostav-
nih vozil LDV2, 20 lahkih dostavnih vo-
zil LDV (4 x 4), 5 srednjih dostavnih vo-
zil SDV1, 3 srednja dostavna vozila
SDV2, 1 osebno vozilo OV1, 1 osebno
vozilo OV2.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sklop je vrsta vozila.

4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 80% v 60
dneh od podpisa pogodbe, ostalo do
31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Na-
bavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003 ob 12. uri, Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
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večji od trikratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zava-
jajoče podatke glede zahtev iz te točke, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, da so
vozila homologirana v skladu s predpisi Re-
publike Slovenije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003, predvi-
deni datum odločitve 25. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, servisna mreža 25%, varnost po me-
todi EuroNCAP 10% in garancijska doba
5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 5 z dne
17. 1. 2003, Ob-85795.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 3 Ob-86681
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 33 faksi-
milnih naprav, 34 strojev za štetje ban-
kovcev, 13 elektronskih tehtnic do 60
kg in 1 elektronsko tehtnico do 150 kg.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: do 30. 6.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, oseba za infor-
macije Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Na-
bavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 2. 2003 ob 11. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zava-
jajoče podatke glede zahtev iz te točke, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, če blago
ne ustreza zahtevam iz razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 4. 2003, predvi-
deni datum odločitve 28. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 30 točk, garancijska doba do 10 točk in
rok plačila do 5 točk, pri elektronskih te-
htnicah tudi rezultati testiranja do 30 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 018908 Ob-86701
1. Naročnik: JP Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

elektro materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: JP Vodovod-Kanalizaci-
ja d.o.o., Skladišče Kleče, Saveljska cesta
1, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: april 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podje-
tje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna
cesta 90, Ljubljana, I. nadstropje, pri Fran-
cu Vizjaku, tel. 01/58-08-333; pred dvi-
gom se je potrebno telefonsko najaviti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na transakcij-
ski račun št. 06000-0000112043, ali na
naši blagajni na Vodovodni cesti 90 (od 8.
do 13. ure).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 3. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Vodovod-Kana-
lizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 3. 2003 ob 8. uri, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v 30 dneh po zaključku dobave.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, čas dobave.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Št. 1/03 Ob-86728
1.Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: strežnik
za mrežo delovnih postaj.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Jamova 39, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval več ločenih ponudb
istega ponudnika. Taka ločena ponudba
mora biti jasno označena in predložena v
celoti (kot samostojna ponudba) v posebni
kuverti.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 6 tednov
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti v vložišču Instituta
“Jožef Stefan“, Jamova 39, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
14. 2. 2003 vsak delovni dan od 10. do
14. ure na osnovi dokazila o vplačilu in ko-
pije potrdila o registraciji.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako “Razpis za strežnik“ na transakcijski
račun št. 01100-6030344242 ali na blagaj-
ni IJS vsak delovni dan od 10. do 14. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 3. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Institut “Jožef Stefan“, Jamova
39, Ljubljana – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003 ob 11. uri – sejna soba v
glavni stavbi instituta.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 30 dni
od dneva izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): povezava sku-
pine ponudnikov ni možna.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji, navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe naj-
manj do 30. 5. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudb je 17. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Institut “Jožef Stefan“

Št. 53/03 Ob-86730
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: aparat za

hitro gensko analizo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška c. 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: april 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje -
soba 40 (tajništvo), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 16. 3. 2003, faks 01/522-27-64.

(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: 10.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 3. 2003, ob 12. uri v predavalni-
ci 1 - pritličje glavne stavbe Kliničnega cen-
tra Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 6. 6. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 6. 2003, april
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena -
100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima
možnost vpogleda razpisne dokumentacije,
nato pa se odloči za dvig in odkup le-te.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 24103/9 Ob-86731
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. (a) Vrsta in količina blaga: za delno
obnovo sistema lastne porabe v RTP
400/220/110 kV Beričevo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sprejemljiva samo celovita ponudba.

4. Kraj dobave: RTP 400/220/110 kV
Beričevo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok za do-
bavo opreme je 60 dni od podpisa pogod-
be, montaža 60 dni v letu 2003 - skladno
z izklopi električne energije v RTP
400/220/110 kV Beričevo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Prenosu električ-
ne energije, II. nadstropje, Andreja Mihevc,
dodatne informacije Danilo Kranjc, tel.
01/474-34-30.

(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: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo 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: 6. 3. 2003 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 6. 3. 2003 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti, z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah in mon-
tažah.

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 pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 5. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 30. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 50%, plačilni pogoji 5%,
potrjene reference dejanskega izvajalca za
montažo in projektanta za izvedbo podobne
opreme na elektroenergetskih objektih
(RTP) 45%. Merila so detajlno opisana v
navodilih ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo organiziral za potenci-
alne ponudnike ogled objekta RTP
400/220/110 kV Beričevo dne 11. 2.
2003 ob 10. uri.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Prenos električne energije

Št. 16/01-03 Ob-86732
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 No-
vo mesto, faks 07/33-21-095.

3. (a) Vrsta in količina blaga: bolniške
postelje z nočnimi omaricami;

– sklop 1: električne postelje z dodatno
opremo: 50 kosov,

– sklop 2: bolniške omarice s servirno
mizico: 78 kosov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik mora ponuditi blago za vse
sklope skupaj.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel.
07/39-16-132; dodatne informacije o naro-
čilu: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 2. 2003.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne
dokumentacije poslati po faksu na naslov
naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, samo negoto-
vinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na števil-
ko 16/01-03.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 2. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, Na-
bavna služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 2. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihel-
ska c. 1, 8000 Novo mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 8 ena-
kih brezobrestnih mesečnih obrokov, pri če-
mer prvi obrok zapade v petnajstih dneh po
zapisniškem prevzemu blaga.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni do-
bavitelj.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da nudi naslednje plačilne pogoje: 8
enakih brezobrestnih mesečnih obrokov, pri
čemer prvi obrok zapade v petnajstih dneh
po zapisniškem prevzemu blaga;

2. da zagotavlja izpolnjevanje vseh za-
htev, navedenih v tehnični specifikaciji za
bolniške postelje in nočne omarice;

3. da ima CE certifikat, s katerim izkazu-
je varnost, kakovost in uporabnost ponuje-
nega blaga v skladu s smernicami direktiv o
medicinskih napravah in pripomočkih
93/42/EES;

4. da ima potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravje o vpisu postelj v
register medicinskih pripomočkov;

5. da zagotavlja s strani proizvajalca po-
oblaščen in usposobljen servis v Sloveniji;

6. da nudi najmanj 5-letno garancijo za
vse dobavljeno blago;

7. da zagotavlja rezervne dele v času ga-
rancije (na svoje stroške) in v pogarancij-
skem obdobju (na stroške naročnika) v sku-
pnem obdobju uporabe najmanj 7 let po
izteku garancijske dobe;

8. da zagotavlja največ 24-urni odzivni
čas po prejemu obvestila o okvari ter naj-
več 72 ur za dobavo rezervnih delov in od-
pravo napak;

9. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo blaga;

10. da zagotavlja dostavo blaga fco Splo-
šna bolnišnica Novo mesto, razloženo in
montirano v prostore pljučnega in nevrolo-
škega oddelka v sklopu ponudbene cene;

11. da predloži tehnično dokumentacijo
ponujenega blaga;

12. da zagotavlja demonstracijo ponuje-
nega blaga (za sklop 1 in 2) na poziv naroč-
nika pred izdajo obvestila o izbiri;

13. da predloži menico za zavarovanje
resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe z izbranim ponudni-
kom; naročnik bo o sprejemu ponudbe
odločil predvidoma v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Ob-86733
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare prav-

de 11, Ljubljana, faks 01/230-61-30, tel.
01/230-61-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: farma-
cevtske surovine in rastlinske droge.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba mora obsegati vso razpisano
blago, delnih ponudb ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: poslovne enote naroč-
nika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobav: april 2003. Trajanje:
tri leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lekarna Ljub-
ljana, Splošno kadrovska služba, Ulica Sta-
re pravde 11, Ljubljana, Nataša Jeršin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko prevzame osebno vsak delovni dan v
času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT. Nakazati na
transakcijski račun št. 01261-6030275049,
z obvezno navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 2. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, Ljubljana. Ponudba ponudnika
mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojni-
ci z navedbo točnega naslova naročnika.

Ponudba mora imeti obvezno pripisano:
“Javni razpis - Ponudba za farmacevtske su-
rovine in rastlinske droge - Ne odpiraj“. Vse
nepravilno označene ali nepravočasno pre-
dložene ponudbe bo naročnik izločil iz po-
stopka odpiranja ponudb in jih neodprte vr-
nil ponudnikom.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 2. 2003 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 6 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni 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): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2003. Predvideni datum odločit-
ve: 6. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marija Krsmanovič, mag. farm., po-
močnica direktorice, tel. 01/230-61-20.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Lekarna Ljubljana

Št. 820/03 Ob-86736
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga: elektro
oprema in montaža za RP 20 kV Cerkno
(po razpisni dok. št. 1/2003- B).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: fco RP Cerkno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
do 20. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je mo-
žen med 9. in 11. uro po predhodni eno-
dnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
manom na TRR 04750-0000510950 pri
Nova KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 38968 – ter št. objave v Uradnem listu
RS s pripisom razpisna dokumentacija-
elektro oprema in montaža za RP Cerkno.
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8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercial-
ni sektor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 3.
2003 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera ve-
ljavnost je 40 dni od dneva izdaje obvestila
o oddaji naročila.

11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti
prihodki od prodaje (za zadnja tri leta) mo-
rajo biti v višini najmanj dvakratne ponud-
bene vrednosti in da finančni položaj ustre-
za po ZFPP.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je predviden za 28. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok plačila, tehnične in funkcio-
nalne lastnosti, reference in kakovost (ISO).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 54/03 Ob-86795
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
(a) Vrsta in količina blaga: nadgradnja

IBM strežnika 7060 H 30 v IBM strežnik
7060 H 50.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba se odda kot celota, oddaja
po sklopih ni možna.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave april 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-

ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo 3. 3. 2003. Ponudnik lahko za-
hteva dodatne informacije pisno na faks
01/522-27-64.

(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: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UPJ) številka 01100-6030277894,
sklic na številko 00 45-08-7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003 ob 10. uri v predavalnici
4 v 1. nadstropju glavne stavbe Kliničnega
centra, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija mora veljati do 3. 7. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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
do 2. 7. 2003; predvideni datum odločitve
mesec april.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki imajo pred nakupom raz-
pisne dokumentacije pravico do vpogleda
v predmetno razpisno dokumentacijo v ča-
su in prostoru kot je naveden v 7. točki te
objave.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 02-21/03 Ob-86814
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor; telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
110 kV.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo in zaključene sklope na
katere ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
40,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): ločilniki 110 kV; 12,000.000
SIT;

– sklop B): kombinirani merilni transfor-
matorji 110kV; 28,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 26. 3. 2003; pred-
videni datum zaključka dobave: 1. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor - vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o na-
ročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri
Božidarju Govediču, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-157; Mitji Kovačiču, univ. dipl.
inž. el., tel. 02/22-00-158 in Mateji Pod-
lesnik, ek., tel. 02/22-00-128, na dan ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 21. 2. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 25. 2.
2003 do 12. ure v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.).

Na kuverti s ponudbo mora biti v levem
spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj –
Ponudba – Javni razpis“. Navedena mora
biti številka objave tega javnega razpisa in
predmet javnega naročila.

Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo, mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi po-
nudbo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 2.
2003 ob 13. uri pri naročniku: Elektro Ma-
ribor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, v dvorani II. nadstropje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: naročnik bo priznal
usposobljenost in sposobnost ponudnikom
na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih po-
gojev.

Zahtevani pogoji so:
1. Veljavna registracija za opravljanje de-

javnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

5. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

7. Potrdilo,da je v zadnjih petih letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa najmanj
za enega pogodbenega partnerja, ter da
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmoglji-
vostmi za izvedbo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:

– celotno javno naročilo in zaključene
sklope,

– razpisano blago na katero ponudnik
konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-
go fco. gradbišča naročnika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi dolo-
čili veljavnih zakonskih in podzakonskih ak-
tov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema vse
pogoje iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dana pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), za blago na katero ponudnik konkuri-
ra. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da
se strinja z vzorcem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 12. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70 točk;
– tehnični razpisni pogoji 10 točk;
– reference opreme 10 točk;
– rok plačila 6 točk;
– usposobljenost naročnika 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidarju Govedi-
ču, univ. dipl. inž. el. in Mitji Kovačiču, univ.
dipl. inž. el., za tehnični del - tel.
02/22-00-157/158 in Mateji Podlesnik,
ek., tel. 02/22-00-128, za splošni del raz-
pisne dokumentacije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Maribor

Št. 02-18/03 Ob-86815
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor; telefax: 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: celice 20
kV za stikališče 20 kV RTP 110/10,20
kV Dobrava.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo katerega ponudnik kon-
kurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
45,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: /

4. Kraj dobave: na objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 26. 3. 2003; pred-
videni datum zaključka dobave: 1. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri
naročniku: Splošno kadrovski sektor - vlo-
žišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I.
nadst.), na dan te objave in nato vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne
informacije o naročilu pa se dobi na naslo-
vu naročnika pri Božidarju Govediču, univ.
dipl. inž. el., tel. 02/22-00-157 in Mateji
Podlesnik, ek., tel. 02/22-00-128, na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 21. 2. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
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sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 25. 2.
2003 do 10. ure v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.).

Na kuverti s ponudbo mora biti v levem
spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj –
Ponudba – Javni razpis“. Navedena mora
biti številka objave tega javnega razpisa in
predmet javnega naročila.

Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo, mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi po-
nudbo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 2.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni od datuma izsta-
vitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: naročnik bo priznal
usposobljenost in sposobnost ponudnikom
na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih po-
gojev.

Zahtevani pogoji so:
1. Veljavna registracija za opravljanje de-

javnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-

na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež, ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

5. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

7. Potrdilo, da je v zadnjih petih letih
dobavil blago, ki je predmet razpisa naj-
manj za enega pogodbenega partnerja, ter
da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmo-
gljivostmi za izvedbo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo in zaključene

sklope,
– razpisano blago na katero ponudnik

konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-

ni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-

go fco. gradbišče naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-

vosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po

strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da po-
nudbena cena pokriva vse stroške, ki jih
bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega na-
ročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi do-
ločili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema vse
pogoje iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dana pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), za blago na katero ponudnik konkuri-
ra. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da
se strinja z vzorcem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 12. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70 točk;
– tehnični razpisni pogoji 10 točk;
– reference opreme 10 točk;
– rok plačila 6 točk;
– usposobljenost naročnika 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidarju Govedi-
ču, univ. dipl. inž. el., za tehnični del, tel.
02/22-00-157 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128, za splošni del razpisne do-
kumentacije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Maribor

Št. 02-20/2003 Ob-86816
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor; telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
zaščite in vodenja za stikališče 20 kV
RTP 110/10, 20 kV Dobrava.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
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lotno javno naročilo na katero ponudnik kon-
kurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
18,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 26. 3. 2003; pred-
videni datum zaključka dobave: 26. 7.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku
v Splošno kadrovskem sektorju - vložišče
pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad.),
na dan objave v Ur. l. RS in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne
informacije o naročilu pa se dobi na na-
slovu naročnika pri: Božidar Govediču,
univ. dipl. inž. el. tel. 02/22-00-157 in Mi-
lanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127 na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan obja-
ve v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro do 21. 2. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nakazilom na transakcijski račun št.
04515-0000570965(DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro najkasneje do: 26. 2.
2003 do 10. ure v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče pri Marjani Gredin(soba št.
114/I nad).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor v Splošno
kadrovski sektor- vložišče - pri Marjani Gre-
din (soba št. 114/I. nad.). Na kuverti s po-
nudbo mora biti v levem spodnjem kotu vi-
dna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis“. Navedena mora biti številka objave
javnega razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Kuverta v kateri je ponudbena dokumen-
tacija s ponudbo mora biti zapečatena, po-
nudbena dokumentacija s ponudbo pa mo-
ra biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 2.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

01. Da ima veljavno registracijo, za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

02. Da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe.

03. Da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomoč-
na odločba za kaznivo dejanje, ki je pove-
zano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero je ponudniku prepovedano oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila.

04. Da ima poravnane davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v
tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji ti-
stih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro/transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

07. Da je v zadnjih treh letih dobavil bla-
go, ki je predmet razpisa, najmanj za enega
pogodbenega partnerja, ter da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za iz-
vedbo javnega naročila.

08. Da ni dal zavajajoče podatke.
09. Da zagotavlja zahtevane količine s

ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo za blago-za raz-

pisano blago na katero ponudnik konkurira.
10. Da nudi vsaj 60 dnevni plačilni rok.
11. Da bo dostava naročenega blaga fco.

gradbišče naročnika.
12. Da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Seznam redno zaposlenih po stro-

kovni usposobljenosti in dokazilo,da ima za-

dostne proste kadrovske zmogljivosti za re-
alizacijo prevzetih obveznosti.

14. Potrdilo o nekaznovanosti poobla-
ščenih oseb v podjetju.

15. Izjavo ponudnika, da ponudbena ce-
na pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik
imel z izpolnitvijo naročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priloži posebno izjavo, da bo dobav-
ljal blago v skladu s predpisanimi določili
veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov.

18. Izjavo, da ponudnik sprejema vse
pogoje iz razpisne dokumentacije.

19. Izjavo ponudnika, dano pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Priloži za resnost ponudbe nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV-ja), blaga na katere ponudnik konkuri-
ra. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Da priloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti;

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Da nudi garancijski rok za ponujeno
blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 70 dni od dneva odpiranja ponudb; pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– reference: 20 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidar Govediču,
univ. dipl. inž. el. za tehnični del tel.
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02/22-00-157 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/ 22-00-127 za splošni
del razpisne dokumentacije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Elektro Maribor d.d. Maribor

Št. 02-9/2003 Ob-86817
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor; telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: energet-
ske povezave 110 kV v RTP 110/10(20)
kV Melje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo na katero ponudnik kon-
kurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
38,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 26. 3. 2003; pred-
videni datum zaključka dobave: 15. 8.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
v Splošno kadrovskem sektorju-vložišče pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad.), na
dan objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informaci-
je o naročilu pa se dobi na naslovu naročni-
ka pri: Božidar Govediču, univ. dipl. inž. el.
tel. 02/22-00-157 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan obja-
ve v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro do 20. 2. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nakazilom na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro najkasneje do: 25. 2.
2003 do 8. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče - pri Marjani Gredin (soba št.
114/I nad).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor v Splošno
kadrovski sektor-vložišče - pri Marjani Gre-
din (soba št. 114/I. nad.). Na kuverti s po-
nudbo mora biti v levem spodnjem kotu vi-
dna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni

razpis“. Navedena mora biti številka objave
javnega razpisa v Ur. l. RS, št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Kuverta v kateri je ponudbena dokumen-
tacija s ponudbo mora biti zapečatena, po-
nudbena dokumentacija s ponudbo pa mo-
ra biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 2.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

01. Da ima veljavno registracijo, za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

02. Da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe.

03. Da mu v zadnjih petih letih pred ob-
javo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

04. Da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih daja-
tev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Slo-
veniji.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki

vodi ponudnikov žiro/transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

07. Da razpolaga z zadostnimi tehnični-
mi zmogljivostmi za izvedbo javnega naro-
čila.

08. Da ni dal zavajajoče podatke.
09. Da zagotavlja zahtevane količine s

ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo za blago - za

razpisano blago na katero ponudnik konku-
rira.

10. Da nudi vsaj 60 dnevni plačilni rok.
11. Da bo dostava naročenega blaga fco.

gradbišče naročnika.
12. Da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13.Seznam redno zaposlenih po stro-

kovni usposobljenosti in dokazilo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za
realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Potrdilo o nekaznovanosti poobla-
ščenih oseb v podjetju.

15. Izjavo ponudnika, da ponudbena ce-
na pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik
imel z izpolnitvijo naročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priloži posebno izjavo, da bo dobav-
ljal blago v skladu s predpisanimi določili
veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov.

18. Izjavo, da ponudnik sprejema vse
pogoje iz razpisne dokumentacije.

19. Izjavo ponudnika, dano pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Priloži za resnost ponudbe nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV-ja), blaga na katere ponudnik konkuri-
ra. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Da priloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti;

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Da nudi garancijski rok za ponujeno
blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.
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Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 70 dni od dneva odpiranja ponudb; pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 75 točk;
– tehnične karakteristike: 14 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– pozitivne reference proizvajalca za do-

bavo identične opreme napetosti 110 kV: 5
točk.

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri Božidar Gove-
diču, univ. dipl. inž. el. za tehnični del -
tel.02/22-00-157 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127 za splo-
šni del razpisne dokumentacije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Elektro Maribor d.d. Maribor

Št. 02-19/2003 Ob-86818
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor; telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
zaščite in vodenja za objekt RTP 110/20
kV Ptuj.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo na katero ponudnik kon-
kurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
58,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 26. 3. 2003; pred-
videni datum zaključka dobave: 26. 7.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
v Splošno kadrovskem sektorju-vložišče -
pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad.) na
dan objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informaci-
je o naročilu pa se dobi na naslovu naročni-
ka pri: Božidar Govediču, univ. dipl. inž. el.
tel. 02/22-00-157 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan obja-
ve v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro do 21. 2. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT z virman-
skim nakazilom na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno predložiti pri naročniku vsak delov-
ni dan med 10. in 12. uro najkasneje do:
26. 2. 2003 do 8. ure v Splošno kadrov-
ski sektor - vložišče pri Marjani Gredin (so-
ba št. 114/I nad.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor v Splošno
kadrovski sektor-vložišče - pri Marjani Gre-
din (soba št. 114/I. nad.). Na kuverti s po-
nudbo mora biti v levem spodnjem kotu vi-
dna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis“. Navedena mora biti številka objave
javnega razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Kuverta v kateri je ponudbena dokumen-
tacija s ponudbo mora biti zapečatena, po-
nudbena dokumentacija s ponudbo pa mo-
ra biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 2.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

01. Da ima veljavno registracijo, za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

02. Da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe.

03. Da mu v zadnjih petih letih pred ob-
javo naročila ni bila izdana pravnomočna

odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

04. Da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih daja-
tev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Slo-
veniji.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro/transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

07. Da je v zadnjih treh letih dobavil bla-
go, ki je predmet razpisa, najmanj za enega
pogodbenega partnerja, ter da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za iz-
vedbo javnega naročila.

08. Da ni dal zavajajoče podatke.
09. Da zagotavlja zahtevane količine s

ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo za blago-za raz-

pisano blago na katero ponudnik konkurira.
10. Da nudi vsaj 60 dnevni plačilni rok.
11. Da bo dostava naročenega blaga fco.

gradbišče naročnika.
12. Da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Seznam redno zaposlenih po stro-

kovni usposobljenosti in dokazilo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti za
realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Potrdilo o nekaznovanosti poobla-
ščenih oseb v podjetju.

15. Izjavo ponudnika, da ponudbena ce-
na pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik
imel z izpolnitvijo naročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priloži posebno izjavo, da bo dobav-
ljal blago v skladu s predpisanimi določili
veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov.

18. Izjavo, da ponudnik sprejema vse
pogoje iz razpisne dokumentacije.

19. Izjavo ponudnika, dano pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Priloži za resnost ponudbe nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV-ja), blaga na katere ponudnik konkuri-
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ra. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Da priloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti;

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Da nudi garancijski rok za ponujeno
blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 70 dni od dneva odpiranja ponudb; pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– reference: 20 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidar Govediču,
univ. dipl. inž. el. za tehnični del - tel.
02/22-00-157 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 za splošni del
razpisne dokumentacije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Elektro Maribor d.d. Maribor

Ob-86833
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kromato-

grafi – 3 kosi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možna prijava na posamezen sklop:

– sklop 1: plinski kromatograf z dvema
detektorjema FID+ECD – 1 kos;

– sklop 2: tekočinski kromatograf z de-
tektorjem UV –1 kos;

– sklop 3: tekočinski kromatograf z de-
tektorjem DAD – 1 kos.

4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava: za

sklop 1: 30 dni od podpisa pogodbe; za
sklop 2: 30 dni od podpisa pogodbe; za
sklop 3: 30 dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, tajništvo, Pr-
vomajska 1, 2000 Maribor. Prevzem razpi-
sne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/45-00-227. Dodatne informacije:
Marjana Babič, tel. 02/45-00-210.

(b) Čas,v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 2003,
vsak delovni dan med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 01100-6030926630, s pripi-
som za GC in LC.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: do 7. 3. 2003 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, tajništvo, Prvomajska 1,
2000 Maribor.

9. Datum in čas odpiranja ponudb:
10. 3. 2003 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v pogojih.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od roka za oddajo ponudb,
odločitev o sprejemu 14. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, rok dobave, garancijski rok, za-
gotavljanje nadomestnih delov, reference,
izkušnje z dobaviteljem, tehnične karakteri-
stike.

Vrednost posameznega merila in način
uporabe meril sta navedena v razpisni do-
kumentaciji.

16 Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjene vrednosti z DDV.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor

Št. 923-01-422-03/2003 Ob-86836
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Urad za priseljevanje in begunce.
2. Naslov naročnika: Riharjeva 38,

1000 Ljubljana, tel. 01/28-33-643, faks
01/28-33-647.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oskrba s
toplim obrokom oseb v Nastanitvenem
centru Postojna, ki obsega:

– običajno prehrano (kosilo), okvirna
dnevna količina: 220 kom,

– prehrano sladkornih bolnikov (kosilo,
večerja), okvirna dnevna količina: 10 kom.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Nastanitveni center Po-
stojna, Ljubljanska 35, Postojna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek april
2003, trajanje eno leto z možnostjo poda-
ljšanja še za eno leto. Pri tem se bo upošte-
val dvig cen glede na stopnjo rasti življenj-
skih stroškov v preteklem letu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vlada Repu-
blike Slovenije, Urad za priseljevanje in be-
gunce, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, kon-
taktna oseba – vodja izvedbe javnega
naročila - Urša Kalan, tel. 01/28-33-643,
faks 01/28-33-647.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sre-
da in petek med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z virma-
nom (z navedbo polnega naslova in št. jav-
nega razpisa UPB-JN št. 1/03) na transak-
cijski račun št. 01100-6300109972, sklic
18 10995 7141998 15140103. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pred tem je potrebno predlo-
žiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mo-
ra naslednje podatke: navedbo polnega na-
slova ponudnika, davčno številko, št. jav-
nega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo
o registraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 2. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Urad Vlade RS za priseljevanje
in begunce, prevzemnik tajništvo, Riharjeva
38, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom: “Ne
odpiraj, prijava UPB-JN št. 1/03, Oskrba s
toplim obrokom oseb v Nastanitvenem cen-
tru Postojna”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003 ob 12. uri na Uradu Vla-
de RS za priseljevanje in begunce, Riharje-
va 38, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-
meru, da ponudnik predloži ponudbo, kate-
re vrednost presega 30,000.000 SIT mora
ponudbi priložiti bančno garancijo, brezpo-
gojno in plačljivo na prvi poziv v višini 3% od
vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 45 dni od uradnega prejema ra-
čuna.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji:

– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-
dil 45-dnevni plačilni rok;

– da bodo pripravljeni obroki, dostavlje-
ni na lokacijo naročnika, ustrezali predpisu
naročnika:

Navodilo o prehrani v nastanitvenih cen-
trih Urada za priseljevanje in begunce št.
923-01-223-18/99, september 1999, ki je
priloga razpisne dokumentacije,

– da ponudnik pri svojem delu upošteva
vse veljavne predpise, še posebej tiste na-
vedene v razpisni dokumentaciji;

– da se mora transport hrane vršiti tako,
da so izpolnjeni vsi sanitarno-higienski pred-
pisi, na ustrezni temperaturi in tako, da hra-
na pri tem ne izgubi na hranilni sestavi in
kulinarični vrednosti;

– da temperatura hrane, ki se servira
hladna, ne sme narasti nad 8° C, tempera-
tura hrane, ki se servira topla, ne sme pasti
pod 60° C;

– da mora biti vsa hrana sveže priprav-
ljena, presežki hrane se ne smejo uporab-
ljati za naslednji dan;

– da mora preprečiti vsakršno križanje
čistih in nečistih poti v obratu;

– da mora priložiti izvide o sanitarno-hi-
gienskem nadzoru obrata s strani poobla-
ščenih institucij – za leto 2002;

– da bo tekoče vodil evidenco o zdrav-
stvenih težavah zaposlenih;

– da ima sklenjeno pogodbo s poobla-
ščeno pristojno institucijo ki redno, najmanj
4-krat letno, vrši sanitarno higienski nadzor
obrata;

– da priloži predlog jedilnika na prilože-
nih tabelah (tabela št. 1 in 2) z navedbo
prehrambenih vrednosti (energija v kJ, be-
ljakovine v g, maščobe v g) ločeno za:

• običajno prehrano za 30 dni (Tabela
št. 1);

• prehrano sladkornih bolnikov za 20 dni
(Tabela št. 2).

– da upošteva sledeči urnik dostave in
delitve obrokov:

• kosilo (običajna prehrana in prehrana
sladkornih bolnikov) in večerja (prehrana
sladkornih bolnikov) ob 13. uri.

(V izrednih situacijah si naročnik pridru-
žuje pravico spremembe urnika delitve
obrokov),

– da izvajalec zagotovi zadostno število
delilcev hrane;

– da se vsa uporabljena posoda pomiva
v izvajalčevem obratu;

– da odvoz vseh odpadkov zagotovi iz-
vajalec.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 90 dni od datuma odpiranja, datum
odločitve o sprejemu ponudbe do 18. 3.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižji
ponujeni predračun.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Vlada Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce

Ob-86850
1. Naročnik: Javni zavod za požarno,

reševalno in tehnično službo Celje.
2. Naslov naročnika: Dečkova 36,

3000 Celje; e-mail: jzpv@celje.si; tel.
03/42-80-900; faks 03/42-80-904.

3. (a) Vrsta in količina blaga: special-
no gasilsko vozilo GVC-S-CO2 28/40;
1 kos.

4. Kraj dobave: Javni zavod za požarno,
reševalno in tehnično službo Celje, Dečko-
va 36, 3000 Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po sklenitvi pogodbe; predvideno traja-
nje dobave 240 dni, oziroma skladno s skle-
njeno pogodbo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu naročni-
ka, splošne informacije dajeta Zdenko Go-
renšek in Jože Spevan, tel. 03/42-80-900.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: delavnik med 7.
in 15. uro, v tajništvu zavoda.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo
12.000 SIT na transakcijski račun: 01211-
6030194273, pri Upravi RS za javna plačila,
enota Žalec (za razpisno dokumentacijo).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do ponedeljka
10. 3. 2003, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod za požarno, reše-
valno in tehnično službo Celje, Dečkova 36,
3000 Celje – tajništvo. Na zapečateni ku-
verti mora biti označeno: naslov naročnika
na desni prednji strani, na levi prednji strani
napis “Ne odpiraj, ponudba za specialno
gasilsko vozilo“, na zadnji strani pa naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 10. 3. 2003 ob 13. uri
v sejni sobi Javnega zavoda za požarno,
reševalno in tehnično službo Celje, Deč-
kova 36, Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh po uspešnem prevzemu vozila na
osnovi izstavljenega računa, oziroma skla-
dno s sklenjeno pogodbo.

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 za-
konom in razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: poravnava obveznosti do
podizvajalcev in dobaviteljev; sprejem raz-
pisnih pogojev; dokazovanje strokovnih pri-
poročil-referenc (potrdilo izdelovalca vozila,
letno proizvedeno število gasilskih vozil, pro-
izvedeno število specialnih gasilskih vozil);
tehnični načrt vozila in načrt opreme v treh

pogledih; izračun teže vozila; originalni pro-
spektni material, črpalni diagram, izračuni
cevi; podatki in dokazila o servisu.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po roku za odpiranje; pred-
videna odločitev o sprejemu ponudbe bo
do 4. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
40 točk; teža in dimenzije vozila 16 točk
(najmanjša skupna teža – 6 točk, najnižja
višina – 6 točk, najkrajše vozilo – 4 točke);
poprodajne aktivnosti 16 točk (garancijski
rok nadgradnje, sklopov in opreme – 5
točk, garancijski rok vozila – 4 točke; ser-
vis – 4 točke, šolanje – 3 točke); reference
14 točk (letno proizvedeno število gasilskih
vozil – 6 točk; proizvedeno število special-
nih gasilskih vozil – 5 točk, mednarodni
certifikati – 3 točke); dobavni rok 7 točk;
plačilni rok 7 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: splošne informacije dajeta ob delav-
nikih med 7. in 15. uro Zdenko Gorenšek
ali Jože Spevan na tel. 03/42-80-900.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Javni zavod za požarno,
reševalno in tehnično službo Celje

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

Skrajšanje roka
izvedbe razpisanih del

Št. 400-07-10/2002 Ob-86954
MOP, Agencija RS za okolje, je v Ura-

dnem listu RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003,
Ob-85640, objavila javni razpis po odprtem
postopku za očiščevalna dela na levem raz-
bremenilniku Rižane – Ara.

Zaradi dopolnitve razpisne dokumenta-
cije v skladu s 25. členom Zakona o javnih
naročilih premikamo čas in skrajšujemo rok
izvedbe del.

V objavi se spremenijo naslednji podatki:
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v obdodbju od
27. 2. 2003 do 3. 4. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 60-214/03 Ob-86518
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda Mraševo - II. faza zajema grad-
bena in montažna dela na vodovodu, ki
bo zgrajen iz duktilne litine, in sicer: DN
125:1316 m, DN 100:327 m, DN 80:548
m. Na cevovodu so vgrajeni standardni
elementi kot so: sektorski zasuni E in
E2, nadzemni hidranti, podzemni hidran-
ti ter avtomatski zračniki. V sklopu grad-
benih del bosta zgrajena tudi dva AB
jaška dimenzij 1,50x2 m in 1,50x2,50
m. Vodovodne armature so iz duktilne
litine BAIO sistem.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov ali sklopov ni pred-
videna.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Mraševo, MO Novo
mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 17. 3. 2003
do 17. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investi-
cije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
Goran Stanojević, tel. 07/39-32-452.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure, po predhodni telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na TRR št. 03150-1000002272 pri SKB
banki d.d., z navedbo “Plačilo RD - Gradnja
vodovoda Mraševo - II. faza“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 2. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 2. 2003 ob 11. uri v Komunali
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in inve-
sticije, Podbevškova 12, Novo mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni 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): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
24. 5. 2003, predvideni datum odločitve
28. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-

denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 41405-00217/2002 0400 01 Ob-86520
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja nadomestne telovadnice in ureditev
okolja OŠ Draga Kobala, Tolstojeva 3,
Maribor (ocenjena vrednost 204,900.000
SIT – cena brez DDV).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: I. faza v letu
2003 (izgradnja nadomestne telovadnice z
ureditvijo glavnih dovozov in dostopov s pri-
padajočo ureditvijo okolja), II. faza v letu
2004 (ureditev zunanjih športnih igrišč z
ureditvijo dostopnih poti ter dokončanje ure-
ditve okolja). Datum predvidenega začetka
gradnje je 4. 4. 2003, datum predvidenega
dokončanja gradnje je 31. 7. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, soba 343/III, kontaktna oseba je Fer-
do Jehart (tel. 02/22-01-315).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403, v višini 10.000 SIT
(v ceni je zajet DDV) z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis – Telovadnica
Kobal“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 3. 2003, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Oddelek za družbene dejavno-
sti, 2000 Maribor, Ul. heroja Staneta 1, so-
ba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003 ob 13. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: so za-
htevana in so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

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 raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 20. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave prehodne-
ga razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 232/03 Ob-86521
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, e-mail: prodaja@komu-
nala-trbovlje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda - cona F (Trg Franca Fakina -
Trg revolucije).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: po razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del junij 2003, predvideno dokončanje
del september 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tr-
bovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje,
Januša Mravlje - vodja KOM ali Ivi Lanišnik -
tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro do dneva predložitve po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazi-
lom na TRR: 26330-0010049713, pri Ban-
ki Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo pred-
meta in številko javnega razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi Komu-
nale Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti ponud-
be, katere veljavnost je najmanj do 30. 3.
2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvi-
sni so od sofinanciranja proračuna RS in
Občine Trbovlje. V primeru nezagotavljanja
zadostnih sredstev odstopimo od naročila
brez obveznosti. Ostali pogoji so določeni 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): taka skupina
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpi-
su. Pravni akt mora natančno opredeliti od-
govornost posameznih izvajalcev za izved-
bo naročila. Ne glede na to, ponudniki od-
govarjajo naročniku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 30. 3. 2003, datum odločitve: do
7. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena - 80 točk,
– plačilni pogoji - 10 točk,
– izkušnje z naročnikom - 5 točk,
– garancijska doba - 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 21. 1. 2003.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje d.o.o.

Št. 8 Ob-86678
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, telefaks 02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
no-obrtniška in instalacijska dela - novi
poštni center v Mariboru - II. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.

4. Kraj izvedbe: Maribor, Ptujska 184.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodb in dokončanje: 30. 9.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Sektor za finance - Petra Majer -
tel. 02/449-23-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na št.
odobritve 00 0000-17. Prosimo, da dokazi-
lo o opravljenem plačilu odkupnine za raz-
pisno dokumentacijo in vaš točen naslov ter
davčno številko, posredujte po telefaksu
02/449-23-79.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
finance - nabavna služba, Slomškov trg 10 v
Mariboru, če odda ponudnik ponudbo ose-
bno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finance - nabavna služba, 2500 Maribor,
če ponudnik ponudbo pošlje po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 4. 3. 2003 ob 10. uri, v pro-
storih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10 v Mariboru - sejna soba v 4. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti re-
gistriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; proti po-
nudniku ne sme biti uveden postopek prisil-
ne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, ni smela biti izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila in ponudnik mora pre-
dloži lastno izjavo, s katero potrjuje svojo
nekaznovanost; ponudnik mora imeti porav-
nane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
svoj račun več kot 10 dni (skupaj s partner-
ji); ponudnik v letu 2001 ni smel imeti pro-
met manjši od mnogokratnika 3 ponudbene
vrednosti ponudbe (skupaj s partnerji); po-
nudnik ne sme ponuditi rok plačila krajši od
30 dni; ponudba mora biti veljavna najmanj
75 dni od dneva odpiranja ponudb; ponu-
dnik ne sme dati zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke; ponudnik mora priložiti
vse dokumente, ki jih naročnik zahteva za-
se, svoje partnerje (v primeru predložitve
skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik
mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
najmanj 75 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve: 20. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 110-112 z dne
20. 12. 2003, Ob- 83844.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 4 Ob-86679
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 telefaks 02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
pošte 6223 Komen - gradbena, obrtni-
ška in instalacijska dela.

(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: prostori pošte, Komen
118, 6223 Komen.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po popisu pogodbe in uvedbi v posel, za-
ključek: štiri mesece po začetku.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Sektor za finance - Petra Majer -
tel. 02/449-23-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na št.
odobritve 00 0000-17. Prosimo, da doka-
zilo o opravljenem plačilu odkupnine za
razpisno dokumentacijo in vaš točen na-
slov ter davčno številko, posredujte po te-
lefaksu 02/449-23-79.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finance - nabavna služba, Slomškov trg
10 v Mariboru, če odda ponudnik ponudbo
osebno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za finance - nabavna služba, 2500
Maribor, če ponudnik ponudbo pošlje po
pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 27. 2. 2003 ob 10. uri, v
prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10 v Mariboru - sejna soba v 4. nad-
stropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni od prejema zača-
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sne situacije, in sicer na transakcijski račun
ponudnika do 80% pogodbene vrednosti,
10% pogodbene vrednosti v roku najmanj
30 dni po kvalitetnem prevzemu objekta in
10% pogodbene vrednosti v roku najmanj
60 dni po pridobljenem uporabnem dovo-
ljenju.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti re-
gistriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; proti po-
nudniku ne sme biti uveden postopek prisil-
ne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila in ponudnik mora pre-
dloži lastno izjavo, s katero potrjuje svojo
nekaznovanost; ponudnik mora imeti porav-
nane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
svoj račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik v
letu 2001 ni smel imeti promet manjši od
mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti po-
nudbe; ponudnik mora v ponudbenem pred-
računu upoštevati 10 % nepredvidenih del
iz popisov in PID; ponudnik ne sme ponudi-
ti rok plačila krajši od 30 dni; ponudba mo-
ra biti veljavna najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati
zavajajoče podatke, glede zahtev iz te toč-
ke; ponudnik mora priložiti vse dokumente,
ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora pre-
dložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 29. 4. 2003 in predvideni datum
odločitve: 13. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 060/2002 Ob-86684
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbenih in obrtniških del ter strojnih
in elektro inštalacij na lokaciji Lendava
po projektu PZI in PZR.

(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: Lendava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj do septem-
ber 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Radiotele-
vizija Slovenija, javni zavod, Gradbeni pro-
vizorij, Čufarjeva ulica, ali preko interneta
na spletnem naslovu: http://www.rtv-
slo.si/razpisi, pod oznako Javno naročilo
RTV 060/2002-E-ODP/G. Priloge k raz-
pisni dokumentaciji dobite pri Mariji Elsner.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro po dvodnevni predhodni
najavi do oddaje ponudb po predhodni na-
javi na faks 01/475-28-80.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija v pisni obliki bo na razpolago za
30.000 SIT z vključenim DDV po dvodnev-
ni predhodni najavi po tel. 01/475-28-80
in na podlagi dokazila o vplačilu. Tekstovni
del razpisne dokumentacije je brezplačno
na voljo tudi na spletnem naslovu. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podra-
čuna: 01100-6030355106, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plači-
la (štev. razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 3. 2003 do
10. ure v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z na-
pisom “Ne odpiraj - za razpis - ponudba za
razpis št. RTV/060/2002-E-ODP/G – “Iz-
vedba gradbenih in obrtniških del - Lenda-
va“. Na kuverti mora biti napisan polni na-
slov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 3. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini
3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pis pogodbe.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena - 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 403-01-47/2002 Ob-86832
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova

športne hale – I. faza – izgradnja pri-
zidka.

(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: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 25. 3. 2003,
15. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: dvig razpi-
sne dokumentacije – vložišče, dodatne in-
formacije – oddelek za gospodarjenje z
občinskim premoženjem, Branko Malek,
tel. 02/88-121-46.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 14. 2. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT za razpisno doku-
mentacijo, 48.000 SIT za razpisno dokumen-
tacijo s projekti, TRR 01312-0100010322,
sklic 400-383.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 4. 3. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 3. 2003, ob 9. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne-
preklica bančna garancija na prvi poziv v
vrednosti 4,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du 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): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 30. 4.
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2003, sklep o izbranem ponudniku do
12. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– kvaliteta 10%,
– garancijski roki 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 1. 2003.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 3531-17/2002 Ob-86840
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje RS,

Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za

zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
tel. 01/47-86-976, faks 01/47-86-058,
elektronski naslov: Bojan.Bracko@gov.si

3. (a) Opis in obseg gradnje: zemelj-
ska in gradbena dela za izvedbo in za-
ščito gradbene jame (jet-grounding si-
stem) za izgradnjo nove Pediatrične kli-
nike v Ljubljani.

(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: izkop grad-
bene jame po projektni dokumentaciji ki jo
je izdelal GRAS, d.o.o., št. 1188/PK-PZR z
dne 6. 11. 2002.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek je v marcu 2003, predvideni zaključek
konec avgusta 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
tajništvo Sektorja za investicije (dokumenta-
cija) Bojan Bračko, univ. dipl. inž. arh. (in-
formacije).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 31. 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: 15.000 SIT plačati na tran-
sakcijski račun Ministrstva za zdravje št.
01100-6300109972.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za zdravje RS, Štefa-
nova 5, 1000 Ljubljana, vložišče, “Ne odpi-
raj. Ponudba za javni razpis – zemeljska in
gradbena dela za izvedbo in zaščito gradbe-
ne jame (jet – grounding sistem) za izgradnjo
nove Pediatrične klinike v Ljubljani.“

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 3. 2003 ob 13. uri na Ministrstvu
za zdravje RS, Štefanova 5, 1000, Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 podiz-
vajalci ali z dvemi ali več partnerji v sku-
pnem poslu z obvezno solidarno odgovor-
nostjo vseh sodelujočih od katerih pa je
samo eden poslovodeči.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 3. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

Najnižja cena pomeni, da je edino meri-
lo le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev, navedenih v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik po sklenitvi pogodbe izvajal-
cu ne bo priznal naknadno povišanje cen.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na osnovi pisnih vprašanj, ki mo-
rajo prispeti do 3. 6. 2003 na njegov na-
slov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Sektor za investicije, Ljubljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 91 z dne
16. 11. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

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

Preklic
Št. 040801/2003 Ob-86748

Naročnik Okrožno sodišče v Celju, Pre-
šernova 22, 3000 Celje, preklicuje javni
razpis za izbiro izvajalca za storitve čiščenja
stavb in dobave sanitarnega in čistilnega
materiala, objavljen v Uradnem listu RS, št.
5 z dne 17. 1. 2003, Ob-85750.

Okrožno sodišče v Celju

Nadaljevanje javnega odpiranja
Št. 12 Ob-86502

Ponudnike obveščamo, da je naročnik
določil datum nadaljevanja javnega odpira-
nja ponudb za javno naročilo “čiščenje bolni-
šničnih prostorov in druga dogovorjena opra-
vila“, ki je bilo dne 14. 1. 2003 ob 11. uri v

sejni sobi v I. nadstropju SB Izola, Polje 35,
6310 Izola. Nadaljevanje javnega odpiranja
ponudb bo 4. 2. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, I. nadstropje.

Splošna bolnišnica Izola

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

in sprememba razpisne dokumentacije

Št. 5/22/1-03 Ob-86689
Javno naročilo za vzdrževanje službenih

vozil Pošte Slovenije, d.o.o. znamk Rena-
ult, Fiat, Mercedes, Man, Iveco, Audi in
Volkswagen za dobo treh let, je bilo objav-
ljeno v Uradnem listu RS, št. 90-91 z dne
25. 10. 2002, Ob-79823, sprememba ob-
jave v Uradnem listu RS, št. 96-97 z dne
15. 11. 2002, Ob-81058.

Naročnik spreminja razpisno dokumen-
tacijo, in sicer: črta peto alineo 7. točke
navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Naročnik objavlja podaljšanje roka za
predložitev ponudb, in sicer lahko ponu-
dniki ponudbe predložijo: do 17. 2. 2003
do 12. ure, Pošta Slovenije, d.o.o., Sek-
tor za finance, Nabavna služba, Slomškov
trg 10 v Mariboru, če bodo ponudbo od-
dali osebno na naslov: Pošta Slovenije,
d.o.o., Sektor za finance, Nabavna služba,
2500 Maribor, če bodo ponudbo poslali
priporočeno po pošti.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 2.
2003 ob 10. uri v prostorih Pošte Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru –
sejna soba v 4. nadstropju.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 41405-00006/2003 0400 01 Ob-86519
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, faks 02/22-01-293,
tel. 02/22-010.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
svetovalnega inženiringa pri izgradnji
nadomestne telovadnice in ureditvi oko-
lja OŠ Draga Kobala, Tolstojeva 3, Mari-
bor (storitev pod oznako IA/12).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predvidena je oddaja storitve v celoti.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek april
2003, dokončanje avgust 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor; kontaktna oseba je Ferdo
Jehart, univ. dipl. inž. grad., tel.
02/22-01-315.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak
dan med 8. in 15. uro (razen ob sobotah,
nedeljah in praznikih).
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 2. 2003 ob 13. uri, Mestna ob-
čina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor, v kletni sejni sobi.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija banke za resnost ponudbe se zahte-
va, podrobneje opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa – podrobneje oprede-
ljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila po drugem odstav-
ku 47. člena ZJN-1 – podrobneje oprede-
ljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: opredeljeno 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2003, odločitev o sprejemu po-
nudbe oziroma odločitve o izbiri izvajalca je
predvidoma 10. 3. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, reference na tovrstnih storitvah.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Mestna občina Maribor

Ob-86593
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno pod-

jetje 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 in opis storitve ter sklic

na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma
1B Zakona o javnih naročilih: elektro-
montažna in gradbena dela pri zame-
njavi strelovodne vrvi z OPGW in uvo-
dni optični kabli.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklop in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: Celje-Šentjur-Rogaška
Slatina.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 20. 3. 2003
do 20. 4. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika pri pri kontaktni osebi Sonji Marin-
ček, tel. 03/42-01-477, v sobi 411/IV,
dodatne informacije pri Radetu Kneževič,
tel. 03/42-01-391.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave v času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 3. 2003 do 8.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003 ob 9. uri, mala sejna so-
ba/IV.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od skupne ponudbene vrednosti ali de-
pozit na TR 06000-0001100279, sklic na
številko 2854.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Rade
Kneževič, univ. dipl. inž. el., tel.
03/42-01-391.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Elektro Celje, d.d.

Št. 35003-257/2002-8 Ob-86598
1. Naročnik: Mestna občina Celje – Za-

vod za planiranje in izgradnjo.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 8, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za izdelavo prostorske in izvedbene do-
kumentacije za pešpot in kolesarsko
stezo od Rinke do Zidanega mostu.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni.

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja za ob-
močje Savinjske regije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja izdelave: dokončanje junija
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje - mag.
Miran Gajšek oziroma Darja Zabukovec, tel.
03/42-65-630.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
dokumentacijo: od datuma te objave do
dneva in ure oddaje ponudb, od ponede-
ljka do petka od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno gradivo lahko
udeleženci brezplačno dobijo na Zavodu za
planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. marec 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov
8, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek 3. marca 2003 ob 13. uri

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ni.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo sam in s sredstvi, ki
so predmet sofinanciranja programov skla-
da za regionalni razvoj.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša(47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialni-
mi izvajalci.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 11 / 31. 1. 2003 / Stran 559

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 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 po-
nudba in predvideni datum odločitev o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni. Predvideni datum
odločitev o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka je 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenjevanje ponudb:
– kakovost programa izvedbe 40% vre-

dnosti merila,
– reference ponudnika in članov projek-

tne skupine 20% vrednosti merila,
– ustreznost projektne skupine 20% vre-

dnosti merila,
– ponudbena cena 20% vrednosti me-

rila.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. januar 2003.

Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo

Št. 228-02-2/2002 Ob-86686
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije po pooblastilih orga-
nov.

2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
varnostno receptorske službe poslovne-
ga objekta Langusova - faza II - Tržaška
21 in Tržaška 19a v Ljubljani.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sklop 1 (varnostno receptorska služba
poslovnega objekta Langusova - faza II -
Tržaška 21), sklop 2 (varnostno receptor-
ska služba poslovnega objekta Tržaška
19a). Ponudnik lahko ponudi izvajanje stori-
tev po posemeznem sklopu.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 3. 2003
do 29. 4. 2004, z možnostjo dvakratnega
podaljšanja po 12 mesecev v skladu z dolo-
čili 97. člena ZJN-1.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pi-
sarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-

na: 01100-6300109972, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 2. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana - glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 2. 2003 ob 9.30; Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije po razpisni dokumentaciji za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.

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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: iz razpisne doku-
mentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: naved-
ba strokovnih delavcev kot izhaja iz razpi-
sne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. reference ponudnika - do 23 točk,
3. standard ISO 9001 - 3 točke.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Aleš Ponikvar, tel. 01/478-18-35 ter
pisna vprašanja na naslov naročnika.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št.  47/03 Ob-86729
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: oddaja stori-
tve izvajanje transportne dejavnosti na
območju Kliničnega centra Ljubljana
(storitev se oddaja za obdobje petih let)
– 1B, št. kateg. 20.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: storitev se oddaja v celoti; oddaja po
sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Klinični center Ljub-
ljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum pričetka julij 2003 za dobo 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Ponudnik lahko zahteva
dodatne informacije pisno na faks
01/522-27-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 6. marca 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UPJ) številka 01100-6030277894,
sklic na številko 00 45-08-7599.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana, 1. nadstropje/soba št. 13.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 3. 2003 ob 12. uri, v seminarju 1,
v 1. kleti glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% letne ponudbene vrednosti vključno z
DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do 8. 7. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zako-
na o javnih naročilih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu
z zahtevami predmetne razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 7. 2003, predvideni datum odločitve
je v mesecu maju 2003.
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17. Merila za ocenitev ponudb: končna
ponudbena cena 100%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki imajo pred nakupom raz-
pisne dokumentacije pravico do vpogleda v
predmetno razpisno dokumentacijo v času
in prostoru kot je naveden v 8. točki te ob-
jave.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
5. 10. 2001; Ob-55730.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 03-2003/04 Ob-86742
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-391, faks
02/23-55-237.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: grafična priprava
za tisk in tiskanje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.

5. Kraj izvedbe: Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: za dobo dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Slomškov trg 15, Maribor, mag. Su-
zana Tratenšek, tel. 02/23-55-391.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacij: 10.000 SIT – na transakcij-
ski račun Univerze v Mariboru pri UJP Slo-
venska Bistrica št. 01100-6030709059.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 2. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 2. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15,
2000 Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. členu in 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: določila iz razpis-
ne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeni v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 30. 3. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 27. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Univerza v Mariboru

Št. 404-01-20/2003 Ob-86820
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: sklic 1A 12: ar-
hitekturne storitve: Ekonomska šola
Kranj.

– pridobitev lokacijske informacije, skla-
dno z 42. členom ZGO-1 in vse potrebne
dokumentacije, projektnih pogojev oziro-
ma/in soglasij v skladu s 50. členom
ZGO-1, da bo naročnik lahko pridobil grad-
beno dovoljenje,

– izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZR in PZI,

– izvajanje projektantskega nadzora med
samo gradnjo objekta,

– izdelava celotne tehnične dokumenta-
cije v skladu z 39. členom ZGO-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal najugodnejšemu po-
nudniku celotno javno naročilo.

5. Kraj izvedbe: Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno doku-
mentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek marca
2003, dokončanje s pridobitvijo uporabne-
ga dovoljenja, predvidoma november 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investici-
je, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, Mira Ko-
ren Mlačnik, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do oddaje, vsak
delavnik od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo
na TR 01100-6300109972 – izvrševanje
Proračuna RS, sklicna številka
1833111-7141998-40410203.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
28. 2. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče – soba št. 201.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na podlagi
začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60
dni od uradnega prejetja potrjene situacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za izved-
bo celotnih razpisanih del.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ZGO-1 in druga zakonodaja za tovr-
stne storitve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe marec 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40%, reference ponudnika 30%,
nagrade arhitektu in odkupi arhitekturnih re-
šitev na mednarodnih natečajih 15%, prido-
bitev certifikata ponudnika za standard ISO
9001 15%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-01-19/2003 Ob-86821
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: sklic 1A 12: ar-
hitekturne storitve: Srednja biotehniška
šola Naklo:

– pridobitev lokacijske informacije, skla-
dno z 42. členom ZGO-1 in vse potrebne
dokumentacije, projektnih pogojev oziro-
ma/in soglasij v skladu s 50. členom
ZGO-1, da bo naročnik lahko pridobil grad-
beno dovoljenje,

– izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZR in PZI,

– izvajanje projektantskega nadzora med
samo gradnjo objekta,

– izdelava celotne tehnične dokumenta-
cije v skladu z 39. členom ZGO-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal najugodnejšemu po-
nudniku celotno javno naročilo.

5. Kraj izvedbe: Naklo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno doku-
mentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek marca
2003, dokončanje s pridobitvijo uporabne-
ga dovoljenja, predvidoma november 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investici-
je, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, Mira Ko-
ren Mlačnik, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do oddaje, vsak
delavnik od 9. do 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo
na TR 01100-6300109972 – izvrševanje
Proračuna RS, sklicna številka
1833111-7141998-40410193.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
28. 2. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče – soba št. 201.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo plačeval izvršena dela na podla-
gi začasnih mesečnih situacij, z zamikom
60 dni od uradnega prejetja potrjene situ-
acije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za izved-
bo celotnih razpisanih del.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ZGO-1 in druga zakonodaja za tovr-
stne storitve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe marec 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40%, reference ponudnika 30%,
nagrade arhitektu in odkupi arhitekturnih re-
šitev na mednarodnih natečajih 15%, prido-
bitev certifikata ponudnika za standard ISO
9001 15%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-01-22/2003 Ob-86829
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: sklic 1A 12: ar-
hitekturne storitve: Dvojezična srednja
šola Lendava:

– pridobitev lokacijske informacije, skla-
dno z 42. členom ZGO-1 in vse potrebne
dokumentacije, projektnih pogojev oziro-
ma/in soglasij v skladu s 50. členom
ZGO-1, da bo naročnik lahko pridobil grad-
beno dovoljenje,

– izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZR in PZI,

– izvajanje projektantskega nadzora med
samo gradnjo objekta,

– izdelava celotne tehnične dokumenta-
cije v skladu z 39. členom ZGO-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal najugodnejšemu po-
nudniku celotno javno naročilo.

5. Kraj izvedbe: Lendava.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno doku-
mentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek marca
2003, dokončanje s pridobitvijo uporabne-
ga dovoljenja, predvidoma oktober 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Proplus
d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, Bojana
Sovič, telefaks 02/250-41-35, telefon
01/250-41-18.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno pre-
daje vsak delavnik med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko pla-
čilo na TRR št. 04515-0000334091 pri No-
vi KBM, pred dvigom razpisne dokumenta-
cije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
28. 2. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče – soba št. 201.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 3. 2003 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na osnovi za-
časnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za izved-
bo celotnih razpisanih del.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ZGO-1 in druga zakonodaja za tovr-
stne storitve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe marec 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40%, reference ponudnika 30%,
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nagrade arhitektu in odkupi arhitekturnih re-
šitev na mednarodnih natečajih 15%, prido-
bitev certifikata ponudnika za standard ISO
9001 15%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-01-21/2003 Ob-86830
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269 (Urad za investicije, Trubar-
jeva 3).

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto  storitve  po  prilogi  1A  oziroma
1B  Zakona  o  javnih  naročilih:  sklic  1A
12:  arhitekturne  storitve:  Gimnazija
Moste:

– izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZR in PZI,

– izvajanje projektantskega nadzora med
samo gradnjo objekta,

– izdelava celotne tehnične dokumenta-
cije v skladu z 39. členom ZGO-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal najugodnejšemu po-
nudniku celotno javno naročilo.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno doku-
mentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek marca
2003, dokončanje s pridobitvijo uporabne-
ga dovoljenja, predvidoma avgust 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring
d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; dodatne
informacije: Janez Sitar, tel. 01/23-44-000,
faks 01/23-44-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do odpiranja,
vsak delavnik od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo na transakcijski račun: SZ KB
19100-0010023743, pred dvigom razpisne
dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
28. 2. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, soba 511.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 2. 2003 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na osnovi za-
časnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za izved-
bo celotnih razpisanih del.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ZGO-1 in druga zakonodaja za tovr-
stne storitve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe – marec 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40%, reference ponudnika 30%,
nagrade arhitektu in odkupi arhitekturnih re-
šitev na mednarodnih natečajih 15%, prido-
bitev certifikata ponudnika za standard ISO
9001 15%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 03/03 Ob-86834
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: revitalizacija
elektro opreme in nadzora transporta
premoga (1A, zap. št. 1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od podpisa in
veljavnosti pogodbe do 10. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-

na toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naro-
čila, I. nad. soba 28, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386 1 58 75 247,
faks +386 1 58 75 217.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 18.000 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR – Re-
vitalizacija elektro opreme in nadzora tran-
sporta premoga“. Ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrdno predložiti potrdilo o
plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 25. 2. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Termoelektrarna toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za javna naročila,
I. nad. soba 28.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 25. 2. 2003
ob 12. uri v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 7,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 30. 4. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 20%
cene po potrditvi PZI s strani naročnika,
40% cene po prevzemu in potrditvi opreme
pri proizvajalcu opreme, 20% cene po
opravljenih funkcionalnih preizkusih in za-
časnem prevzemu, 15% cene po končnem
prevzemu, 5% cene po potrditvi in prevze-
mu PID; naročnik nudi najkrajši 60 dnevni
plačilni rok.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– kadrovska struktura (projektiva vsaj 5
delavcev; montaža, kabliranje in izdelava
NN opreme vsaj 20 delavcev);

– vsaj tri potrjene reference ponudnika,
reference morajo biti potrjene s strani po-
godbenih strank ponudnika, da je v zadnjih
petih letih izvedel/vodil projekte dobave in
montaže NN elektro opreme v višini
50,000.000 SIT in več;

– vsaj eno potrjeno referenco izvajalca
projektiranja, reference morajo biti potrjene
s strani pogodbenih strank projektanta, da
je v zadnjih desetih letih izvedel podobno
zahtevne projekte na tehnično enakovrednih
tračnih transportih (gumi-transporterji upo-
rabljeni za transport premoga);

– vsaj pet potrjenih referenc izvajalca
elektro montaže, reference morajo biti potr-
jene s strani pogodbenih strank izvajalca
montaže, da je v zadnjih dveh letih izvedel
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elektro montažno delo v višini 8,000.000
SIT in več;

– vsaj eno potrjeno referenco izdeloval-
ca programske opreme, reference morajo
biti potrjene s strani pogodbenih strank iz-
delovalca programske opreme, da je v zad-
njih dveh letih izdelal podobno zahtevno
programsko opremo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: kadrov-
ska struktura zaposlenih in drugih delav-
cev, delavci morajo biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku/podizvajalcu.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 7. 3. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena s
plačilnimi pogoji do 65 točk; reference po-
nudnika in izvajalca del do 25 točk, kompa-
tibilnost opreme z obstoječo v TE-TOL do
10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 404-08-372/2002 Ob-86868
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: vzdrževanje in
servisiranje fotokopirnih strojev Canon:

– skupina I. (hitrost do 12 kopij/minuto):
FC 230, NP 1020, NP 6010, NP 6012, PC
20, PC 6, PC7,

– skupina II. (hitrost od 13 do 20 ko-
pij/minuto): NP 1215, NP 1510, NP 1520,
NP 1550, NP 2010, NP 6020, NP 2020,
NP 6216, NP 6220,

– skupina III. (hitrost od 21 do 43 ko-
pij/minuto): GP 55, NP 275, NP 305, NP
3050, NP 3325, NP 3825, NP 4050, NP
4335, NP 6028, NP 6030, NP 6035, NP
6241,

– skupina IV. (hitrost nad 44 kopij/minu-
to): NP 6050, NP 6060, NP 6085, NP
6251,

– skupina V. (barvni fotokopirni stroji):
CLC 10, CLC 200, CLC 350, CLC 700,
CLC 950.

Letna vrednost ca. 33,000.000 SIT ozi-
roma dveletna 66,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki se lahko prijavijo za celotni
predmet javnega naročila.

5. Kraj izvedbe: storitve se opravijo na
naslednjih lokacijah naročnika: Ajdovščina,

Ankaran, Begunje na Gorenjskem, Bohinj-
ska Bela, Brežice, Bršlin, Brnik, Celje, Cer-
klje ob Krki, Cerknica, Črnomelj, Domžale,
Grosuplje, Gornja Radgona, Ilirska Bistrica,
Izola, Kočevje, Kočevska Reka, Kranj, Kr-
ško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljub-
ljanski vrh, Ljutomer, Logatec, Maribor, Me-
tlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gori-
ca, Novo mesto, Ormož, Pesnica, Piran,
Pivka, Postojna, Ptuj, Radovljica, Ravne, Ri-
bnica, Ruše, Sežana, Sevnica, Slovenska
Bistrica, Slovenska vas, Slovenske Konji-
ce, Slovenj Gradec, Šentjur, Škofije, Škofja
Loka, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Vele-
nje, Vipava, Vrhnika, Zagorje, Zgornje Gor-
je, Žabnica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma v aprilu leta 2003 za dobo dveh let
(24 mesecev).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Ci-
rar, tel. 471-23-48, soba št. 550.

(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 raz-
pisa MORS 355/2002-ODP) na račun št.
011006370191114. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 3. 2003,
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene
z napisom: “Ne odpiraj – ponudba št.
355/2002-ODP vzdrževanje Canon“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 20. 3. 2003, ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ocenjene letne vrednosti ponudbe,
ki je 33,000.000 SIT in izjava banke, da
bo izdala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti v višini 3%
od predvidene letne pogodbene vrednosti
(33,000.000 SIT), ki bo morala veljati za
čas trajanja pogodbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema ra-
čuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru eneponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da nima blokiranega računa v prete-
klih 6. mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti,

– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-
dil 30 dnevni plačilni rok,

– da zagotavlja originalne rezervne dele
proizvajalca,

– ponudnik mora biti pooblaščeni servi-
ser – ponudbi mora priložiti dokazilo proiz-
vajalca-principala (velja tudi za podizvajalce
po 46. in 47. členu ZJN-1),

– da zagotavlja popravila na vseh lokaci-
jah naročnika v Republiki Sloveniji,

– da zagotavlja nadomestni fotokopirni
stroj v primeru daljšega popravila naročni-
kovega stroja,

– da je navedel cene za:
– rezervne dele po skupinah fotoko-

pirnih strojev,
– redne vzdrževalne servise za posa-

mezne modele fotokopirnih servisov,
– cena servisnih storitev izven redne-

ga servisnega intervala;
Navedene cene so fiksne za leto 2002.
– da zagotavlja dežurni servis,
– da je navedel podatke o zaposlenih

serviserjih (tudi pri podizvajalcih),
– da je navedel podatke o številu in tipih

vozil namenjenih servisni dejavnosti,
– da je navedel pokritost regij v Republi-

ki Sloveniji s servisnimi ekspoziturami,
– da je navedel odzivni čas – čas pri-

spetja serviserja na lokacijo naročnika po
pozivu,

– da je navedel garancijsko dobo za
opravljeno delo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dokončne izvedbe
posla, odločitev predvidoma do aprila 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
A) cenik rezervnih delov za posamezne

skupine fotokopirnih strojev
(povprečje) – utež 0,20 – maks. ocena

pozicije =1,000
Najnižja skupna cena rezervnih delov za

posamezno skupino fotokopirnih strojev
(I.-V.) prejme maks. oceno, ostale pa pro-
centualno manj

B) cene rednih servisnih storitev – po
normi proizvajalca – utež 0,20 – maks. oce-
na pozicije = 1,000

Najnižja ponujena skupna cena rednih
servisnih storitev prejme maks. oceno, osta-
le pa procentualno manj

C) cene popravil in ostalih servisnih sto-
ritev – utež 0,20 – maks. ocena pozicije
=1,000
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Najnižja  ponujena  skupna  cena  po-
pravil  za  posamezno  skupino  fotoko-
pirnih strojev in ostalih servisnih storitev
prejme maks. oceno, ostale pa procen-
tualno manj

Č) odzivni čas serviserja – utež 0,10 –
maks. ocena pozicije =0,500

Najkrajši ponujeni odzivni čas (v minutah
po prejetju naročila) prejme maks. oceno,
daljši pa procentualno manj

D) tehnična opremljenost v okviru servi-
sne mreže v Republiki Sloveniji– utež 0,05
– maks. ocena pozicije = 0,250

Največje število službenih vozil, namenje-
nih servisiranju – ponudnik (s podizvajalci), ki
razpolaga z največjim številom vozil prejme
maks. oceno, ostali pa procentualno manj

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago 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
blago po omejenem postopku

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 502-16/2002-1 Ob-87005
Podaljšujemo rok prijave za prvo fazo

javnega razpisa za oddajo naročila za bla-
go: plenice, rokavice, igle, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 112 z dne
20. 12. 2002, Ob-84197.

Novi rok za oddajo ponudb: 17. 2. 2003
do 13. ure.

Ministrstvo za zdravje

Št. 403 Ob-86811
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Cesta 27. aprila

31, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izbira do-

bavitelja prehrambenega blaga v vredno-
sti 80,000.000 SIT za naslednje sklope:
meso in mesni izdelki, perutnina, mleko in
mlečni izdelki, kruh in pekovski izdelki, jaj-
ca, sadje in zelenjava, olje in margarina,
zmrznjena zelenjava in ribe, moka in teste-
nine, zmrznjena živila, ostala živila, pijača.

(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudnik se lahko prijavi na en ali več sklopov,
vendar mora ponuditi vse artikle v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,

E) število serviserjev (ponudnika/podiz-
vajalcev) v okviru servisne mreže v Republiki
Sloveniji – utež 0,15 – maks. ocena pozici-
je = 0,750

Največje število serviserjev – ponudnik
(s podizvajalci), ki zaposluje največje število
serviserjev prejme maks. oceno, ostali pa
procentualno manj

F) razvejanost servisne mreže ponudnika
– utež 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250

Pokritost regij z lastnimi servisnimi ek-
spoziturami – ponudnik, ki pokriva vseh 11
regij prejme maks. oceno, ostali pa procen-
tualno manj

G) obračun kilometrine DA/NE (Tabela
3 poz. 50) – utež 0,05

NE 5 točk, DA 1 točka:

Točke se pomnožijo z utežjo in se v pri-
meru NE pridobi maks. oceno 0,250 za to
pozicijo.

Naročnik bo po končanem odpiranju po-
nudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno (maks. možna skupna ocena
= 5,000) po navedenih ocenjevalnih merilih,
ob izpolnjevanju pogojev navedenih v pogla-
vju IV/1 – Navodila o načinu dokazovanja
usposobljenosti in sposobnosti ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Ministrstvo za obrambo

faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, na zahtevek pošlje-
mo dokumentacijo po običajni ali elektron-
ski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.500 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št. 01261 – 6030716108, sklic na
št. 50015-403.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 3. 2. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: v razpisni dokumen-
taciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v razpisni dokumentaciji.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi najnižja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Študentski domovi v Ljubljani

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

Št. 05/03 Ob-86596
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana, tel. +386/1/58-75-200,
faks +386/1/52-46-480.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
slikopleskarskih del in antikorozijske za-
ščite.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo ponudnikom priznala za obdobje treh
leta druge faze postopka bo naročnik izve-
del po potrebi.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naro-
čila, I. nad., soba 28, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386/1/58-75-247,
faks +386/1/58-75-217.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 12.000 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na transakcijski račun
pri NLB d.d. 02924-0017425656, s pripi-
som “JR – Izvajanje slikopleskarskih del in
antikorozijske zaščite“. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potr-
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dilo o plačilu in potrdilo o davčnem zave-
zancu.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti do vključ-
no 24. 2. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: ponudnik mora poslati prijavo na
naslov Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali
dostaviti v Oddelek za javna naročila, I. nad.,
soba 28.

9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
II. fazi postopka, bianco menica ali bančna
garancija, odvisno od vrednosti naročila v
drugi fazi.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvi-
sno od vrste del (mesečno, po končanju
del ali po situacijah), naročnik nudi najkrajši
60-dnevni plačilni rok.

11. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ustrezna kadrovska struktura
(najmanj sedem zaposlenih delavcev),
opremljenost z delovnimi sredstvi, ustrezne
delovne izkušnje na izvajanju slikopleskar-
skih del in antikorozijske zaščite na metalnih
konstrukcijah in zahtevnih strojih in elektro-
napravah v zadnjih treh letih, delavci morajo
imeti opravljen izpit iz varstva pri delu in po-
žarnega varstva, delavci morajo biti sposo-
bni opravljati delo na višini.

13. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: na-
ročnik bo izvedel drugo fazo po potrebi.

14. Merila za ocenitev ponudb: merila
so odvisna od vrste vzdrževanja in bodo
podana v razpisni dokumentaciji za drugo
fazo (ponudbena cena s plačilnimi pogoji,
rok izvedbe).

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

16. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 1. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

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

Št. 025-3/2002-67 Ob-86488
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, telefaks 01/478-48-34,
telefon 01/478-48-00.

3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: redna dobava goriva in dodatne opre-
me po lokacijah naročnika; sklopi: 1. Ob-
močna geodetska uprava Celje, 2. Območ-
na geodetska uprava Koper, 3. Območna
geodetska uprava Kranj, 4. Območna geo-
detska uprava Ljubljana, 5. Območna geo-
detska uprava Maribor, 6. Območna geo-
detska uprava Murska Sobota, 7. Območna
geodetska uprava Nova Gorica, 8. Območ-
na geodetska uprava Novo mesto, 9. Ob-
močna geodetska uprava Sevnica, 10. Slo-
venj Gradec, 11 Območna geodetska upra-
va Ptuj, 12 Območna geodetska uprava Ve-
lenje, 13. Glavni urad (sklopi za 1. postopek).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. postopek: odprti posto-
pek, merila: število servisov na območju iz-
postave 40 točk, oddaljenost najbližjega
servisa od sedeža izpostave v kilometrih 50
točk, brezplačne dodatne storitve 10 točk,
razpis v celoti ponovljen; 2. ponovljeni po-
stopek: odprti postopek, cena 90 točk, do-
datne storitve 10 točk; 3. postopek s poga-
janji in del postopka po odprtem postopku
kjer je edino merilo bila cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: v 1. postopku ni bil
izbran nihče, postopek ponovljen v celoti, v
2. postopku za sklop 2: Petrol d.d., Dunaj-
ska cesta 50, Ljubljana, za sklope 5, 8, 11,
13 OMV Istrabenz d.o.o., Ferrarska 7, Ko-
per; v 3. postopku s pogajanji za območja
Območne geodetske uprave Kranj in Sevni-
ca in za izpostave Šmarje pri Jelšah, Laško,
Kranj, Jesenice, Trbovlje, Lendava, Tolmin,
Sevnica, Ravne na Koroškem, Mozirje in
Žalec: Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana; odprti postopek v 3. postopku ni od-
dan v izvedbo.

7. Pogodbena vrednost: v 1. postopku
ni bilo sklenjenih pogodb, v 2. postopku je
sklenjena pogodba s podjetjem Petrol d.d.
v višini 878.664 SIT brez DDV, in OMV
Istrabenz d.o.o. v višini 3,265.179,40 SIT
brez DDV; v 3. postopku s pogajanji s po-
djetjem Petrol d.d. v višini 1,355.763,70
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: v 1. postop-
ku ni bilo odpiranja ponudb v skladu s
sklepom revizijske komisije, v 2. postopku
po 2 ponudbi za sklope za katere je revizij-
ska komisija odločila, da se postopek za
nje nadaljuje (sklopi: 2, 5, 8, 11 in 13), v 3.
postopku naročilo ni bilo oddano.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: v 2. postopku za sklop 2:
1,075.516,80 SIT; 1,054.396,80 SIT; za
sklop 5: 786.038,28 SIT; 785.522,28 SIT;
za sklop 8: 731.198,40 SIT; 730.718,40
SIT; za sklop 11: 274.199,40 SIT;
274.019,40 SIT; za sklop 13: 2,129.395,20
SIT; 2,127.955,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: postopek oddaje javnega naročila je
bil ponavljan zaradi zahtevkov za revizijo
enega od ponudnikov; 1. postopek je bil
razveljavljen v celoti, 2. za sklope: 1, 3, 4,
6, 7, 9, 10 in 12, za katere dele kjer je bilo

ugotovljeno, da na določenem območju ob-
staja samo en ponudnik in je za te dele
(izpostave) naročilo oddano po predho-
dnem mnenju Urada za javna naročila po
postopku s pogajanji. 3. postopek je po-
novljen in oddan v postopku za oddajo jav-
nega naročila male vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 1. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 41/02 Ob-86492
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava rezervnih delov za korčne
elevatorje, objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu s 3. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mecum d.o.o., Litijska
cesta 43, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,041.760,64
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 21. 1. 2003.
Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Ob-86513
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve, Ce-

lje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 5,

3000 Celje, tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.

3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 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,
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in na-

ravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
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,
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za obdobje od 1. 2. 2003 do 31. 7.
2003 oziroma za skupini 7. in 8. za obdob-
je od 1. 2. 2003 do 31. 3. 2003, Vrtec
Anice Černejeve, Čopova 21, Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Mari-
bor,

2. skupina: Celjske mesnine, d.d., Ce-
sta v Trnovlje 17, 3000 Celje,

3. skupina: Perutnina Ptuj, d.d., Potrče-
va c. 10, 2250 Ptuj,

4. skupina: Ledo, d.o.o., Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana-Črnuče,

5. skupina: Meja Šentjur, d.d., C. L. Do-
brotinška 3, 3230 Šentjur,

6. skupina: PS Mercator, d.d. Sektor
eksterna trg., Dunajska c. 107, 1000 Ljub-
ljana,

7. skupina: S.P. Plod, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica,

8. skupina: S.P. Plod, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica,

9. skupina: Mlekarna Celeia, d.o.o., Ar-
ja vas 92, 3301 Petrovče,

10. skupina: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1292 Škofljica,

11. skupina: Era, d.d., Velenje, Prešer-
nova 10, 3504 Velenje,

12. skupina: PS Mercator, d.d. Sektor
eksterna trg., Dunajska c. 107, 1000 Ljub-
ljana,

13. skupina: Žito, d.d. Ljubljana, Šmar-
tinska c. 154, 1000 Ljubljana,

14. skupina: Kruh-pecivo, d.d., Ul. Joži-
ce Flander 2, 2000 Maribor,

15. skupina: Era, d.d., Velenje, Prešer-
nova 10, 3504 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 2,393.603,31 SIT,
2. skupina: 7,092.500 SIT,
3. skupina: 2,370.685,40 SIT,
4. skupina: 674.305,80 SIT,
5. skupina: 474.687,50 SIT,
6. skupina: 772.276 SIT,
7. skupina: 1,958.756,10 SIT,
8. skupina: 2,552.137 SIT,
9. skupina: 999.432 SIT,
10. skupina: 795.811,50 SIT,
11. skupina : 777.549,40 SIT,
12. skupina: 1.087.884 SIT,
13. skupina: 1160.979 SIT,
14. skupina: 1,666.900 SIT,
15. skupina: 2,583.679.55 SIT.
Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. skupina: 3,
2. skupina: 4,
3. skupina: 4,
4. skupina: 3,
5. skupina: 2,
6. skupina: 2,
7. skupina: 3,
8. skupina: 3,
9. skupina: 2,
10. skupina: 3,
11. skupina: 2,
12. skupina: 3,

13. skupina: 4,
14. skupina: 3,
15. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: 3,252.012 SIT, 2,393.603,31

SIT,
2. skupina: 8.389.950 SIT; 7,092.500

SIT,
3. skupina 2,650.100 SIT; 2,370.685,40

SIT,
4. skupina 855.300 SIT; 674.305,80

SIT,
5. skupina: 547.250 SIT; 474.687,50

SIT,
6. skupina: 788.492 SIT; 772.276 SIT,
7. skupina: 2,626.893,50 SIT;

1,958.756,10 SIT,
8. skupina 2,714.453 SIT; 2,552.137

SIT,
9. skupina: 1,172.445,70 SIT; 999.432

SIT,
10. skupina: 1,102.645,50 SIT; 795.811,50

SIT,
11. skupina: 900.165 SIT; 777.549,40

SIT,
12. skupina: 1,251.815,50 SIT; 1,087.884

SIT,
13. skupina: 1,321.108 SIT; 1,160.979

SIT,
14. skupina: 1,764.520 SIT; 1,666.900

SIT,
15. skupina: 2,583.679,55 SIT; 2,894.146

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št,
84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 1. 2003.

Vrtec Anice Černejeve Celje

Št. 41 Ob-86514
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava, dobava in montaža opre-
me delilna kuhinja NPC TAM.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 84. člen ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Saksida d.o.o. Na pro-
du 28, 2345 Bresternica.

7. Pogodbena vrednost: 741.548 SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.,

Maribor

Št. 41 Ob-86515
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 25. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava, dobava in montaža opre-
me za delilno kuhinjo NPC TAM.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Saksida d.o.o., Na
produ 28, 2354 Bresternica.

7. Pogodbena vrednost: 9,640.735 SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 12,299.990 SIT (brez DDV);
9,640.735 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 34/2003 Ob-86522
1. Naročnik: Osnovna šola Veliki Gaber.
2. Naslov naročnika: Veliki Gaber 41,

8213 Veliki Gaber.
3. Datum izbire: 18. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil. Kraj dobave:
Osnovna šola Veliki Gaber, Veliki Gaber 41,
8213 Veliki Gaber.

1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: kruh in pekovski izdelki,
3. sklop. pecivo in slaščičarski izdelki,
4. sklop: mleko in mlečni izdelki,
5. sklop. sadje in zelenjava,
6. sklop. ostala živila.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso in mesni izdelki: Mesar-

stvo Cvetan, Anton Cvetan s.p., Stari trg
23, 8230 Mokronog,

2. sklop: kruh in pekovski izdelki: Do-
lenjske pekarne d.d., Ločna 2, 8000 Novo
mesto,

3. sklop: pecivo in slaščičarski izdelki:
Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2, 8000 No-
vo mesto,

4. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljub-
ljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana,

5. sklop: sadje in zelenjava: KZ Krka,
Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto,

6. sklop: ostala živila: Mercator - Dolenj-
ska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: meso in mesni izdelki: 2,724.642

SIT,
2. sklop: kruh in pekovski izdelki: 872.640

SIT,
3. sklop: pecivo in slaščičarski izdelki:

485.020 SIT,
4. sklop: mleko in mlečni izdelki:

672.283,75 SIT,
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5. sklop: sadje in zelenjava: 1,090.350
SIT,

6. sklop: ostala živila: 1,862.152,21 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 3,529.645 SIT, 2,724.642

SIT,
2. sklop: 872.640 SIT,
3. sklop: 485.020 SIT,
4. sklop. 914.217,20 SIT, 672.383,75

SIT,
5. sklop: 1,448.279,40 SIT, 1,090.350

SIT,
6. sklop. 1,862.158,21 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo ali posamezen sklop.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 1. 2003.

Osnovna šola Veliki Gaber

Ob-86594
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-33-43.

3. Datum izbire: 24. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme za molekularno bio-
logijo, Inštitut za mikrobiologijo in para-
zitologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljublja-
na, sistema za tekočinsko kromatografi-
jo, Inštitut za fiziologijo, farmakologijo
in toksikologijo, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, invertni mikroskop s hidravlič-
nim mikromanipulatorjem, Klinika za re-
produkcijo in konje, Cesta v Mestni log
47, 1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, plačilni
rok do 10 točk, rok dobave do 10 točk,
garancijski rok do 10 točk, zagotavljanje
nadomestnih delov do 10 točk, strokovna
priporočila/reference do 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: oprema za molekularno biolo-
gijo: Omega d.o.o., Dolinškova ulica 8,
1000 Ljubljana,

3. sklop: sistem za tekočinsko kromato-
grafijo: Merel d.o.o., Ob gozdu 25, 2353
Selnica ob Dravi,

5. sklop: invertni mikroskop s hidrav-
ličnim mikromanipulatorjem: Tehnooptika
Smolnikar d.o.o., Novi trg 2, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 21,769.500 SIT z DDV,
3. sklop: 15,022.741,76 SIT z DDV,
5. sklop: 17,199.211 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 21,811.740 SIT, 6,096.816

SIT,

2. sklop: 8,158.768,13 SIT,
5,522.582,40 SIT,

3. sklop: 19,943.661,60 SIT,
15,022.741,76 SIT,

4. sklop: /,
5. sklop: 19,418.655,64 SIT,

15,598.881,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za 2. sklop: anestezijski aparat za
vodeno predihavanje naročnik ni izbral po-
nudnika, ker nobena ponudba v smislu te-
hničnih zahtev ni ustrezala naročniku, za 4.
sklop: sistem za tekočinsko kromatografijo
pa naročnik ni prejel ponudb.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2003.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Št. 1-09-3-0161/02 Ob-86599
1. Naročnik: JGZ Brdo Protokolarne sto-

ritve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj.
3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. bencin zeleni 95 15.000 l,
2. dizel gorivo D2 25.000 l,
3. kurilno olje ekstra lahko

480.000 l.
JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Pre-

doslje 39, 4000 Kranj, Grad Strmol, Dvorje
4, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
ponudnika, finančna sposobnost, poslova-
nje z dobičkom, certifikat kakovosti ISO
9000, druge ugodnosti (brezplačna kontro-
la tesnosti rezervarjev, popust pri čiščenju
rezervarjev najman 59%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferrarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 45,603.348
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ne.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,465.620 SIT, 45,603.348 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ne.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: ne.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 1. 2003.
JGZ Brdo Protokolarne storitve RS

Št. 1-09-3-0167/02 Ob-86600
1. Naročnik: JGZ Brdo Protokolarne sto-

ritve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj.
3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop: elektroinštalacijski mate-

rial,

2. sklop: vododvodni in toplovodni in-
štalacijski material, kopalniška oprema
in inštalacije,

3. sklop: izdelki in polizdelki iz jekla
in barvnih kovin,

4. sklop: pohištveno in stavbno oko-
vje,

5. sklop: stavbno pohištvo in lestve,
6. sklop: električni aparati za gospo-

dinjstvo, avdio in video naprave,
7. sklop: prenosna orodja na električ-

ni pogon,
8. sklop: stroji na motorni pogon za

gozdarska dela,
9. sklop: ročna orodja: ključavničar-

ska, avtomehaničarska, mizarska, kme-
tijska, vrtnarska, zidarska,

10. sklop: kolesa, ležaji, jermeni kli-
nasti,

11. sklop: material gradbeni, kerami-
ka, parket,

12. sklop: brusilna sredstva za stroj-
no in ročno brušenje,

13. sklop: barve, laki in kemikalije.
JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Pre-

doslje 39, 4000 Kranj, Vila Podrožnik, Ce-
sta 27. aprila, 1000 Ljubljana, Vlada RS,
enota JGZ Brdo, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce ponudnika, finančna sposobnost, certi-
fikat kakovosti ISO 9000, splošni garancij-
ski rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur d.d., trgovina
in storitve, Cesta na Okroglo 7, 4202 Na-
klo (sklop 1, 4, 7), Metalka trgovina d.d.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana (sklop 2, 3,
5, 6, 8, 10, 11, 12), Agave d.o.o., Pot k
sejmišču 30, 1231 Ljubljana (sklop 9), Sa-
va trade d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000
Ljubljana (sklop 13).

7. Pogodbena vrednost: 45,488.879,30
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ne.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: elektroinštalacijski material:

7,891.647,60 SIT z DDV, 6,269.805,24
SIT z DDV,

2. sklop: vododvodni in toplovodni in-
štalacijski material, kopalniška oprema in
inštalacije: 12,569.690,88 SIT z DDV,
11,503.438,30 SIT z DDV,

3. sklop: izdelki in polizdelki iz jekla in
barvnih kovin: 7,074.001,68 SIT z DDV,
5,825.351,40 SIT z DDV,

4. sklop: pohištveno in stavbno okovje:
1,340.251,20 SIT z DDV, 1,333.224 SIT z
DDV,

5. sklop: stavbno pohoštvo in lestve:
1,110.739,20 SIT z DDV, 1,053.682,80
SIT z DDV,

6. sklop: električni aparati za gospodinj-
stvo, avdio in video naprave: 5,363.096,40
SIT z DDV, 5,163.601,26 SIT z DDV,

7. sklop: prenosna orodja na električni
pogon: 1,638.007,20 SIT z DDV, 1,176.864
SIT z DDV,

8. sklop: stroji na motorni pogon za goz-
darska dela: 2,190.984 SIT z DDV,
1,663.848 SIT z DDV,
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9. sklop: ročna orodja: ključavničarska,
avtomehaničarska, mizarska, kmetijska, vrt-
narska, zidarska: 2,840.650,51 SIT z DDV,
1,735.974,90 SIT z DDV,

10. sklop: kolesa, ležaji, jermeni klina-
sti: 560.336,18 SIT z DDV, 464.131,20 SIT
z DDV,

11. sklop: material gradbeni, keramika,
parket: 6,137.786,57 SIT z DDV,
5,168.976,00 SIT z DDV,

12. sklop: brusilna sredstva za strojno
in ročno brušenje: 970.104 SIT z DDV,
646.516,60 SIT z DDV,

13. sklop: barve, laki in kemikalije:
13.797.083,42 SIT, 3,483.465,60 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: ne.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

JGZ Brdo Protokolarne storitve RS

Št. 22-01/03 Ob-86601
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: obvezilni material in embalaža:
Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Profarmakon International, d.o.o.,
Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor;

2. Emporio Medical, d.o.o., Prešerno-
va 5, 1000 Ljubljana;

3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;

4. Tosama, Tovarna sanitetnega materi-
ala, d.d., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230
Domžale.

7. Pogodbena vrednost: Profarmakon In-
ternational: 6,001.675,60 SIT; Emporio Me-
dical: 2,294.712 SIT; Sanolabor: 118.745,80
SIT; Tosama: 5,161.989,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposo-
bnost in usposobljenost prijaviteljem za po-
samezno vrsto blaga.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002, Ob-75860.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 03/2002 Ob-86605
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jeseni-

ce.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.

3. Datum izbire: 10. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava nezdravstvene-
ga potrošnega materiala, Splošna bolni-
šnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina A: tekstil, delovna zaščitna
oblačila in obutev, podskupina 1 – tekstilni
izdelki: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,

– skupina A: tekstil, delovna zaščitna
oblačila in obutev, podskupina 2 – delovna
zaščitna oblačila: Mika Plus d.o.o., Kolod-
vorska 3, 4000 Kranj,

– skupina A: tekstil, delovna zaščitna
oblačila in obutev, podskupina 3 – delovna
obutev: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,

– skupina B: pisarniški material, obrazci
in tiskovine, podskupina 1 – pisarniški ma-
terial: DZS Založništvo in trgovina d.d., Divi-
zija trgovina, Šmartinska 152, Hala XII,
1538 Ljubljana,

– skupina B: pisarniški material, obrazci
in tiskovine, podskupina 2 – obrazci: DZS
Založništvo in trgovina d.d., Divizija trgovina,
Šmartinska 152, Hala XII, 1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: tekstil, delovna zaščitna

oblačila in obutev, podskupina 1 – tekstilni
izdelki, podskupina 3 – delovna obutev:
10,916.040 SIT, podskupina 2 – delovna
zaščitna oblačila: 2,141.200 SIT,

– skupina B: pisarniški material, obrazci
in tiskovine, podskupina 1 – pisarniški mate-
rial, podskupina 2 – obrazci: 7,342.224,41
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina A: tekstil, delovna in zaščitna

oblačila in obutev, podskupina 1 – tekstilni
izdelki: 5; podskupina 2 – delovna zaščitna
oblačila: 4; podskupina 3 – delovna obu-
tev: 2,

– skupina B: pisarniški material, obrazci
in tiskovine, podskupina 1 – pisarniški ma-
terial: 2; podskupina 2 – obrazci: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– skupina A: tekstil, delovna zaščitna obla-
čila in obutev, podskupina 1 – tekstilni izdelki:
13,182.420 SIT, 10,615.860 SIT, podskupi-
na 2 – delovna zaščitna oblačila: 2,924.580
SIT, 2,141.200 SIT; podskupina 3 – delovna
obutev: 321.497,28 SIT, 300.180 SIT,

– skupina B: pisarniški material, obrazci
in tiskovine, podskupina 1 – pisarniški ma-
terial: 7,356.167,50 SIT, 6,757.042,83
SIT; podskupina 2 – obrazci: 1,107.981,77
SIT, 585.181,58 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
78, z dne 5. 10. 2001, Ob-55961.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 1. 2003.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 368/03 Ob-86615
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 7. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
1. sklop – materiali za osebno higie-

no, potrošni materiali – po specifikaciji
v predračunu,

2. sklop – čistila – po specifikaciji v
predračunu,

3. sklop – čistilo za pranje predorov
– po specifikaciji v predračunu,

4. sklop – absorbent – po specifika-
ciji v predračunu,

5. sklop – papirni izdelki – po speci-
fikaciji v predračunu,

6. sklop – vrečke za smeti – po spe-
cifikaciji v predračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 2 – Vafra commerce d.o.o.,
Griže 125, 3302 Griže,

sklop 3 – Metalka Trgovina d.d., Dalma-
tinova 2, 1000 Ljubljana,

sklop 4 – Webo d.o.o., Kardeljeva plo-
ščad 11a, 1000 Ljubljana,

sklop 5 – Europap d.o.o., C. v Šmart-
no 5, 1000 Ljubljana,

sklop 6 – Sava trade, d.d., Cesta v Me-
stni Log 90, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 2 – 9,063.018,96 SIT,
sklop 3 – 739.200 SIT,
sklop 4 – 1,596.000 SIT,
sklop 5 – 2,117.052 SIT,
sklop 6 – 1,844.448 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 6 ponudb,
2. sklop – 3 ponudbe,
3. sklop – 4 ponudbe,
4. sklop – 5 ponudb,
5. sklop – 8 ponudb,
6. sklop – 7 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 8,847.056 SIT; 6,117.587,80

SIT,
2. sklop – 3,927.400 SIT; 1,434.928

SIT,
3. sklop – 2,649.920 SIT; 616.000 SIT,
4. sklop – 3,325.000 SIT; 1,330.000

SIT,
5. sklop – 5,571.680 SIT; 1,764.210

SIT,
6. sklop – 5,062.225 SIT; 1,537.040

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o.

Št. 355/03 Ob-86616
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljub-

ljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
1. sklop – pogonska goriva – po spe-

cifikaciji v predračunu,
2. sklop – pogonska goriva – po spe-

cifikaciji v predračunu,
3. sklop – kurilno olje – po specifika-

ciji v predračunu,
4. sklop – utekočinjen naftni plin –

po specifikaciji v predračunu,
5. sklop – olja in masti – po specifi-

kaciji v predračunu,
6. sklop – tehnični plini – po specifi-

kaciji v predračunu,
7. sklop – utekočinjen naftni plin –

po specifikaciji v predračunu;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, garancijska doba, poprodajne stori-
tve in tehnična pomoč. Teža in način upora-
be meril so bila podana v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 2, 3, 5 – Petrol d.d., Dunajska
c. 50, 1527 Ljubljana,

sklop 4, 7 – Butan plin d.d., Verovškova
70, 1000 Ljubljana,

sklop 6 – Istra Benz Plini d.o.o., Sermin
8/a, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 2, 3, 5 – 134,353.763,80 SIT,
sklop 4, 7 – 23,085.877,50 SIT,
sklop 6 – 407.597,88 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 3 ponudbe,
3. sklop – 3 ponudbe,
4. sklop – 4 ponudbe,
5. sklop – 4 ponudbe,
6. sklop – 3 ponudbe,
7. sklop – 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 26,002.767,19 SIT;

25,968.000 SIT,
2. sklop – 75,842.391 SIT; 73,085.045

SIT,
3. sklop – 7,416.169,32 SIT; 7,093.202

SIT,
4. sklop – 23,862.600 SIT; 19,080.000

SIT,
5. sklop – 5,422.307,25 SIT; 3,057.877

SIT,
6. sklop – 499.105,03 SIT; 339.664,90

SIT,
7. sklop – 45.812,50 SIT; 41.231,25

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o.

Št. 366/03 Ob-86617
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002 in 8. 11.

2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – mulčer - kosilnica za breži-

ne – 1 kos,
2. sklop – mulčer širine 0,6 m - kosil-

na glava – 1 kos,
3. sklop – mulčer širine 1,2 m - ročna

rotacijska kosilnica – 1 kos,
4. sklop – kosilnica vrtna - parkovna

delovne širine 0,6 m – 1 kos,
5. sklop – kosilnica na nitko - za koš-

njo trave in trnja – 18 kosov,
6. sklop – čelna rotacijska krtača za

pometanje – 1 kos,
7. sklop – motorna žaga – 6 kosov,
8. sklop – ročna samohodna kosilni-

ca – 1 kos,
9. sklop – ročni sesalec listja – 1

kos,
10. sklop – škarpirna žlica – 1 kos,
11. sklop – viličar čelni - 5 t – 1 kos;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 2 – AC Intercar d.o.o., Barago-
va 5, 1000 Ljubljana,

sklop 3 – Fužinar d.o.o., Batuje 83,
5262 Črniče,

sklop 4, 5, 7, 8, 9 – Merkur d.d., Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo,

sklop 6 – Riko Ribnica d.o.o., Lepovče
23, 1310 Ribnica,

sklop 10 – Viling d.o.o., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana,

sklop 11 – Avtotehna d.d., Celovška
175, 1117 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 2– 33,723.612 SIT,
sklop 3– 3,452.587,20 SIT,
sklop 4, 5, 7, 8, 9 – 4,281.916,80 SIT,
sklop 6 – 2,868.000 SIT,
sklop 10 – 265.200 SIT,
sklop 11 – 9,109.620 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 2 ponudbi,
3. sklop – 2 ponudbi,
4. sklop – 3 ponudbe,
5. sklop – 2 ponudbi,
6. sklop – 3 ponudbe,
7. sklop – 2 ponudbi,

8. sklop – 5 ponudb,
9. sklop – 4 ponudbe,
10. sklop – 2 ponudbi,
11. sklop – 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 26,856.304 SIT; 26,329.710

SIT
2. sklop – 1,808.766 SIT; 1,773.300

SIT,
3. sklop – 4,033.200 SIT; 2,877.156

SIT,
4. sklop – 1,404.571,50 SIT; 273.400

SIT,
5. sklop – 2,385.000 SIT; 2,088.000

SIT,
6. sklop – 4,176.340 SIT; 2,390.000

SIT,
7. sklop – 736.560 SIT; 593.400 SIT,
8. sklop – 2,404.156,50 SIT; 728.984

SIT,
9. sklop – 86.221,05 SIT; 51.520 SIT,
10. sklop – 285.900 SIT; 221.000 SIT,
11. sklop – 10,070.050 SIT; 7,591.350

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 358/03 Ob-86618
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop – varovalna mreža iz alumi-

nija – po specifikaciji iz predračuna,
2. sklop – varovalna mreža iz plastifi-

ciranega pocinkanega jekla– po speci-
fikaciji iz predračuna;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1 – Almont – Aluplast d.o.o., Par-
tizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica,

sklop 2 – naročnik ne odda razpisanih
del, ker ni pridobil dveh pravilnih ponudb.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1 – 28,481.461,32 SIT,
sklop 2 – /.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 26,542.904 SIT;

23,734.551,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o.

Št. 357/03 Ob-86619
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop – varnostna ograja profila B

– po specifikaciji v predračunu,
2. sklop – varnostni mrežni pano –

po specifikaciji v predračunu,
3. sklop – protislepilne lamele – po

specifikaciji v predračunu,
4. sklop – varnostna ograja profila A

– po specifikaciji v predračunu,
5. sklop – mostovna cevna ograja –

po specifikaciji v predračunu;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 3, 4, 5 – Liko d.d. Liboje, Libo-
je 26a, 3301 Petrovče,

sklop 2 – Elektroservisi d.d., Glavarjeva
14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 3, 4, 5 – 70,505.664 SIT,
sklop 2 – 10,040.666,29 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 3 ponudbe,
3. sklop – 2 ponudbi,
4. sklop – 2 ponudbi,
5. sklop – 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 53,406.135 SIT; 51,766.705

SIT,
2. sklop – 12,064.960 SIT; 8,367.221,91

SIT,
3. sklop – 1,134.925 SIT; 1,080.975

SIT,
4. sklop – 5,740.000 SIT; 5,465.000

SIT,
5. sklop – 300.300 SIT; 167.040 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 372/03 Ob-86620
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.

2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.

3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema cestninske po-
staje Hrušica – po specifikaciji v pre-
dračunu;

poslovna enota – AC baza Hrušica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, kvaliteta
blaga. Teža in način uporabe meril je podan
v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra sistemi d.d.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
58,337.640,98 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 51,011.906,40 SIT; 48,614.700,82
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o.

Št. 367/03 Ob-86621
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002 in 11. 11.

2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop – oprema delavnice – po

specifikaciji v predračunu,
2. sklop – oprema avtomehanične

delavnice – po specifikaciji v predraču-
nu,

3. sklop – dodatna oprema za vozila
– po specifikaciji v predračunu,

4. sklop – pisarniška oprema – po
specifikaciji v predračunu,

5. sklop – oprema elektro delavnice
– po specifikaciji v predračunu,

6. sklop – posebna oprema – po spe-
cifikaciji v predračunu,

7. sklop – varnostna okna – 8 kosov,
8. sklop – pisarniška elektro oprema

– po specifikaciji v predračunu;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 2 – Merkur d.d., Cesta na Okro-
glo 7, 4202 Naklo,

sklop 3, 5, 8 – Metalka Trgovina d.d.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,

sklop 4 – Lesnina MG oprema, d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana,

sklop 6 – Viling d.o.o., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana,

sklop 7 – naročnik ni oddal del, ker ni
pridobil dveh pravilnih ponudb.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 2 – 2,893.167,60 SIT,
sklop 3, 5, 8 – 8,075.637,06 SIT,
sklop 4 – 1,465.200 SIT,
sklop 6 – 147.996,50 SIT,
sklop 7 – /.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 4 ponudbe,
2. sklop – 2 ponudbi,
3. sklop – 2 ponudbi,
4. sklop – 6 ponudb,
5. sklop – 3 ponudbe,
6. sklop – 3 ponudbe,
7. sklop – 1 ponudba,
8. sklop – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 1,293.350 SIT; 1,006.126,20

SIT,
2. sklop – 1,516.736,60 SIT; 1,397.569

SIT,
3. sklop – 2,932.167 SIT; 2,092.665

SIT,
4. sklop – 1,835.340 SIT; 1,221.000

SIT,
5. sklop – 2,561.538 SIT; 2,256.166,40

SIT,
6. sklop – 261.934 SIT; 123.330 SIT,
7. sklop – /,
8. sklop – 2,728.449 SIT; 2,422.719,45

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 369/03 Ob-86622
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
1. sklop – zeleni program – po speci-

fikaciji v predračunu,
2. sklop – gradbeni materiali – po

specifikaciji v predračunu,
3. sklop – tehnični materiali – po spe-

cifikaciji v predračunu,
4. sklop – materiali črne in barvne

metalurgije – po specifikaciji v predra-
čunu,

5. sklop – materiali za vodovodno in
centralno napeljavo – po specifikaciji v
predračunu,

6. sklop – kemijski materiali – po
specifikaciji v predračunu,

7. sklop – elektro materiali – po spe-
cifikaciji v predračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
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način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 2, 5, 7 – Metalka Trgovina
d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,

sklop 3, 4 – Merkur d.d., C. na Okro-
glo 7, 4202 Naklo,

sklop 6 – Mavrica, d.d., Resljeva 1,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 2, 5, 7 – 29,850.917,75 SIT,
sklop 3, 4 – 17,315.536,80 SIT,
sklop 6 – 6,884.861,18 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 2 ponudbi,
3. sklop – 2 ponudbi,
4. sklop – 2 ponudbi,
5. sklop – 2 ponudbi,
6. sklop – 3 ponudbe,
7. sklop – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 1,939.170,10 SIT;

995.809,50 SIT,
2. sklop – 8,679.288,50 SIT;

7,728.346,80 SIT,
3. sklop – 12,642.185,97 SIT;

9,657.890,05 SIT,
4. sklop – 5,181.043,50 SIT;

4,771.723,95 SIT,
5. sklop – 8,007.909,40 SIT;

7,388.510,08 SIT,
6. sklop – 8,206.007,35 SIT;

5,737.378,72 SIT,
7. sklop – 10,176.019,90 SIT;

8,763.098,26 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 371/03 Ob-86623
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 9. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – sol za posipanje cestišča

v razsutem stanju – 8.000.000 kg,
2. sklop – sol za posipanje cestišča

v razsutem stanju – 1.000.000 kg do-
bava v silose,

3. sklop – raztopina za vlaženje soli
– 120.000 l;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, kvaliteta
blaga. Teža in način uporabe meril je po-
dan v razpisni dokumentaciji

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1a – Ma.Co.T., d.o.o., Dunajska
21, 1000 Ljubljana,

sklop 1b, 2 – Droga d.d., Industrijska
21, 6310 Izola,

sklop 3 – naročnik ni oddal naročila,
ker ni pridobil dveh pravilnih ponudb.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1a – 114,240.000 SIT,
sklop 1b, 2 – 65,011.200 SIT,
sklop 3 – /.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1.a sklop – 2 ponudbi,
1.b sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 2 ponudbi,
3. sklop – 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1.a sklop – 95,704.000 SIT; 95,200.000

SIT,
1.b sklop – 37,440.000 SIT; 36,936.000

SIT,
2. sklop – 17,350.000 SIT; 17,240.000

SIT,
3. sklop – /.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ob-74716
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 364/03 Ob-86624
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – priklopno vozilo za prevoz

prometne signalizacije – 2 kosa,
2. sklop – priklopno vozilo za zapi-

ranje prometnega pasu – 1 kos,
3. sklop – priklopno vozilo s signal-

no tablo spremenljive vsebine – 1 kos;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: cena, rok dobave, ustreznost bla-
ga, kompletnost ponudbe. Teža in način upo-
rabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 2 – Lea d.o.o., Lesce, Dacar-
jeva 8, 4248 Lesce,

sklop 3 – Detel d.o.o., C. 20. julija 8,
1410 Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 2 – 13,608.000 SIT,
sklop 3 – 6,060.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 2 ponudbi,
3. sklop – 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

1. sklop – 7,920.000 SIT; 7,500.000
SIT,

2. sklop – 3,420.000 SIT; 3,245.000
SIT,

3. sklop – 8,890.000 SIT; 5,050.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o.

Št. 361/03 Ob-86625
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 3. 10. 2002 in 17. 10.

2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – žarnice – po specifikaciji

predračuna,
2. sklop – elektronski prometni znak

– 11 kosov,
3. sklop – kaskadne luči v LED te-

hniki – po specifikaciji predračuna,
4. sklop – kaskadne luči – strobo-

skopske – po specifikaciji predračuna,
5. sklop – dodatna oprema za luči –

po specifikaciji predračuna;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1 – Interlux trade d.o.o., Zvezna
2a, 1000 Ljubljana,

sklop 2 – Detel d.o.o., C. 20. julija 8,
1410 Zagorje ob Savi,

sklop 3, 4, 5 – Ultima d.o.o., C. v Zgor-
nji log 113, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1 – 29,172.482,40 SIT,
sklop 2 – 11,853.600 SIT,
sklop 3, 4, 5 – 29,443.212 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 3 ponudbe,
3. sklop – 2 ponudbi,
4. sklop – 2 ponudbi,
5. sklop – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 27,950.023,15 SIT;

24,310.402 SIT,
2. sklop – 15,840.000 SIT; 9,878.000

SIT,
3. sklop – 736.100 SIT; 691.640 SIT,
4. sklop – 22,712.500 SIT; 21,344.770

SIT,
5. sklop – 2,620.000 SIT; 2,499.600

SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o.

Št. 360/03 Ob-86626
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – enokomponentna barva

za cestišče – po specifikaciji v predra-
čunu,

2. sklop – odsevni samolepilni trak
– po specifikaciji v predračunu,

3. sklop – dvokomponentna barva
za strukturni nanos – bela – po specifi-
kaciji v predračunu,

4. sklop – dvokomponentna barva –
bela – po specifikaciji v predračunu,

5. sklop – bela barva na vodni osno-
vi – po specifikaciji v predračunu,

6. sklop – prevzem ostankov barve
in razredčila – po specifikaciji v pre-
dračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 3, 4, 5 – Helios d.o.o., Ljub-
ljanska c. 114, 1230 Domžale,

sklop 2, 6 – naročnik ni oddal naročila,
ker ni pridobil dveh pravilnih ponudb.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 3, 4, 5 – 52,329.098,40 SIT,
sklop 2, 6 – /.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 1 ponudba,
3. sklop – 2 ponudbi,
4. sklop – 2 ponudbi,
5. sklop – 2 ponudbi,
6. sklop – /.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 42,913.514 SIT; 42,537.060

SIT,
2. sklop – /,
3. sklop – 945.896 SIT; 772.820 SIT,
4. sklop – 254.721,60 SIT; 193.752 SIT,
5. sklop – 130.340 SIT; 103.950 SIT,
6. sklop – /.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je ponovljen.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o.

Št. 359/03 Ob-86627
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – enokomponentna barva

za cestišče – po specifikaciji v predra-
čunu,

2. sklop – dvokomponentna barva
za cestišče – po specifikaciji v predra-
čunu,

3. sklop – barva za cestišče na vo-
dni osnovi – po specifikaciji v predra-
čunu,

4. sklop – dvokomponentna barva
za cestišče za debeloslojni nanos – po
specifikaciji v predračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: javno naročilo se ne
odda, ker naročnik ni pridobil dveh pravil-
nih ponudb.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 1 ponudba,
2. sklop – 1 ponudba,
3. sklop – 1 ponudba,
4. sklop – 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 362/03 Ob-86628
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 2. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – vertikalna signalizacija –

po specifikaciji v predračunu,
2. sklop – prometna oprema – po

specifikaciji v predračunu;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in

način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 2 – Meblo A+A, Nova Gorica
d.o.o., Industrijska c. 1, 5000 Nova Go-
rica.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 2 – 58,200.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 65,075.340 SIT;

64,153.437,48 SIT,
2. sklop – 46,183.397,04 SIT;

46,058.572 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 365/03 Ob-86629
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme za video nadzor –
po specifikaciji v predračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: G7, d.o.o., Špruha
33, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 82,395.926,52
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 80,490.960 SIT; 71,900.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 374/03 Ob-86630
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave:

1. sklop – lahko tovorno vozilo do 5
t – 1 kos,

2. sklop – lahko tovorno vozilo do
3,5 t – 2 kosa,

3. sklop – kombinirano vozilo ca.
1900 ccm – 2 kosa,

4. sklop – osebno vozilo ca. 1800
ccm – 1 kos,

5. sklop – osebno vozilo ca. 1600
ccm – 4 kose;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, kvaliteta
blaga. Teža in način uporabe meril je po-
dan v razpisni dokumentaciji

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 2 – Dumida d.o.o., Kidričeva
16, 2230 Lenart,

sklop 3, 4, 5 – Pleško Cars, d.o.o.,
Tržaška 426, 1351 Brezovica.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 2 – 24,302.290,63 SIT,
sklop 3, 4, 5 – 24,070.722,13 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 3 ponudbe,
2. sklop – 2 ponudbi,
3. sklop – 3 ponudbe,
4. sklop – 3 ponudbe,
5. sklop – 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 10,643.153,40 SIT;

10,258.399,18 SIT,
2. sklop – 10,599.629,04 SIT;

9,993.509,68 SIT,
3. sklop – 5,119.800 SIT; 4,868.930,76

SIT,
4. sklop – 3,671.488,33 SIT;

3,555.960,08 SIT,
5. sklop – 13,716.063 SIT; 12,937.960

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 356/03 Ob-86631
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 13. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – tovorno vozilo moči ca.

280 kW-320 kW – 4x4 z zabojnikom in
čelnim plugom – 1 kos,

2. sklop – tovorno vozilo moči ca.
280 kW-320 kW – 4x4 z zabojnikom in
bočnim plugom – 1 kos,

3. sklop – naprava za merjenje tem-
perature vozišča – 3 kose;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, garancijska doba, poprodajne stori-
tve in tehnična pomoč. Teža in način upora-
be meril je podan v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1, 2 – Dumida d.o.o., Kidričeva
16, 2230 Lenart,

sklop 3 – AC Intercar, Baragova 5,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1, 2 – 54,393.000 SIT,
sklop 3 – 906.840 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 3 ponudbe,
2. sklop – 3 ponudbe,
3. sklop – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 25,298.780 SIT; 21,986.362

SIT,
2. sklop – 24,997.640 SIT; 21,551.566

SIT,
3. sklop – 984.000 SIT; 755.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 373/03 Ob-86632
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: cestninske kabine 4 kose;
poslovna enota – AC baza Postojna.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, kvaliteta
blaga. Teža in način uporabe meril je po-
dan v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Almont d.o.o., Parti-
zanska 38, 2310 Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: 21,120.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število  prejetih  ponudb:  3  po-
nudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 19,000.000 SIT; 17,600.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o.

Št. 4 Ob-86635
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta

9, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: material zdravstvene nege za po-
trebe Doma upokojencev Danice Vogri-
nec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000
Maribor in njene enote Tabor, Veselova
3, 2000 Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina I. - obvezilni in sanitetni ma-
terial: Profarmakon International d.o.o.,
Preradovičeva 20/a, 2000 Maribor,

– skupina II. - osebna zaščitna sred-
stva: Simps´S d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,

– skupina III. - razkužila: Profarmakon
International d.o.o., Preradovičeva 20/a,
2000 Maribor,

– skupina IV. - negovalna kozmetika:
Profarmakon International d.o.o., Prerado-
vičeva 20/a, 2000 Maribor,

– skupina V. - medicinsko potrošni ma-
terial: Profarmakon International d.o.o.,
Preradovičeva 20/a, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina I. - obvezilni in sanitetni ma-

terial: 13,031.566,93 SIT,
– skupina II. - osebna zaščitna sred-

stva: 11,565.900 SIT,
– skupina III. - razkužila: 16,716.168

SIT,
– skupina IV. - negovalna kozmetika:

9,694.129,20 SIT,
– skupina V. - medicinsko potrošni ma-

terial: 7,263.722,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina I. - obvezilni in sanitetni ma-

terial: 4,
– skupina II. - osebna zaščitna sred-

stva: 4,
– skupina III. - razkužila: 2,
– skupina IV. - negovalna kozmetika: 4,
– skupina V. - medicinsko potrošni ma-

terial: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina I. - obvezilni in sanitetni ma-

terial: 15,714.370,14 SIT, 13,031.566,93
SIT,

– skupina II. - osebna zaščitna sred-
stva: 15,938.427,08 SIT, 11,565.900 SIT,

– skupina III. - razkužila: 19,014.123,86
SIT, 16,716.168 SIT,

– skupina IV. - negovalna kozmetika:
14,467.872 SIT, 9,694.129,20 SIT,

– skupina V. - medicinsko potrošni ma-
terial: 9,144.724,65 SIT, 7,263.722,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 86 z dne 11. 10. 2002,
Ob-78760.
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2003.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Št. 3 Ob-86636
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta

9, 2000 Maribor, tel. 02/480-61-00.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: živila in material za prehrano za
potrebe Doma upokojencev Danice Vo-
grinec Maribor, Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor in njene enote Tabor, Ve-
selova ul. 3, 2000 Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina I. - kruh, pekovsko in slašči-
čarsko pecivo: Kruh Pecivo d.d., Maribor,
Jožice Flander 2, 2000 Maribor,

– skupina II. - mlevski izdelki in testeni-
ne: Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3, 2250
Ptuj,

– skupina III. - sadje in zelenjava - sve-
že: S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, 2316
Zg. Ložnica,

– skupina IV. - jabolka: S.P. Plod d.o.o.,
Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica,

– skupina VI. - mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor,
Osojnikova 5, 2000 Maribor,

– skupina VII. - zamrznjena zelenjava:
Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250
Ptuj,

– skupina VIII - zamrznjeni izdelki: Mer-
cator SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250
Ptuj,

– skupina IX. - meso in drobovina: Ko-
šaki TMI d.d., Oreško nabrežje 1, 2000
Maribor,

– skupina X. - mesni izdelki: Mesarstvo
Igor Bračič, s.p., Ulica Borcev za severno
mejo 29, 2000 Maribor,

– skupina XI. - perutninsko meso: Pe-
rutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj,

– skupina XII. - olja in rastlinske maščo-
be: Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,

– skupina XIII. - začimbe: Mercator
SVS, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,

– skupina XIV. - splošno prehrambeno
blago I: Mercator SVS d.d., Rogozniška c.
8, 2250 Ptuj,

– skupina XV. - splošno prehrambeno
blago II: Mercator SVS, d.d., Rogozniška
c. 8, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina I. - kruh, pekovsko in slašči-

čarsko pecivo: 13,993.225,47 SIT,
– skupina II. - mlevski izdelki in testeni-

ne: 3,312.521,22 SIT,
– skupina III. - sadje in zelenjava - sve-

že: 16,451.855 SIT,
– skupina IV. - jabolka: 1,538.530 SIT,
– skupina VI. - mleko in mlečni izdelki:

19,099.124,80 SIT,

– skupina VII. - zamrznjena zelenjava:
1,936.357,73 SIT,

– skupina VIII. - zamrznjeni izdelki:
4,733.614,13 SIT,

– skupina IX. - meso in drobovina:
31,164.346,50 SIT,

– skupina X. - mesni izdelki:
10,292.840 SIT,

– skupina XI. - perutninsko meso:
9,280.626,71 SIT,

– skupina XII. - olja in rastlinske maščo-
be: 3,281.392,63 SIT,

– skupina XIII. - začimbe: 726.267,95
SIT,

– skupina XIV. - splošno prehrambeno
blago I: 21,136.395,14 SIT,

– skupina XV. - splošno prehrambeno
blago II: 4,486.550,95 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina I. - kruh, pekovsko in slašči-

čarsko pecivo: 3,
– skupina II. - mlevski izdelki in testeni-

ne: 3,
– skupina III. - sadje in zelenjava - sve-

že: 2,
– skupina IV. - jabolka: 2,
– skupina VI. - mleko in mlečni izdelki: 4,
– skupina VII. - zamrznjena zelenjava: 5,
– skupina VIII. - zamrznjeni izdelki: 5,
– skupina IX. - meso in drobovina: 6,
– skupina X. - mesni izdelki: 6,
– skupina XI. - perutninsko meso: 5,
– skupina XII. - olja in rastlinske –ma-

ščobe: 2,
– skupina XIII. - začimbe: 2,
– skupina XIV. - splošno prehrambeno

blago I: 2,
– skupina XV. - splošno prehrambeno

blago II: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina I. - kruh, pekovsko in slašči-

čarsko pecivo: 15,387.008,88 SIT,
13,993.225,47 SIT,

– skupina II. - mlevski izdelki in testeni-
ne: 3,331.251,64 SIT, 3,312.521,22 SIT,

– skupina III. - sadje in zelenjava - sve-
že: 20,315.648,50 SIT, 16,451.855 SIT,

– skupina IV. - jabolka: 1,934.012,50
SIT, 1,538.530 SIT,

– skupina VI. - mleko in mlečni izdelki:
25,373.484,50 SIT, 19,099.124,80 SIT,

– skupina VII. - zamrznjena zelenjava:
3,365.344,50 SIT, 1,936.357,73 SIT,

– skupina VIII. - zamrznjeni izdelki:
5,983.883,50 SIT, 4,733.614,13 SIT,

– skupina IX. - meso in drobovina:
37,747.150 SIT, 31,164.346,50 SIT,

– skupina X. - mesni izdelki:
17,658.836,25 SIT, 10,292.840 SIT,

– skupina XI. - perutninsko meso:
10,972.062,50 SIT, 9,280.626,71 SIT,

– skupina XII. - olja in rastlinske maščo-
be: 3,705.644,12 SIT, 3,281.392,63 SIT,

– skupina XIII. - začimbe: 1,119.177,50
SIT, 726.267,95 SIT,

– skupina XIV. - splošno prehrambeno
blago I: 21,322.592,30 SIT, 21,136.395,14
SIT,

– skupina XV. - splošno prehrambeno
blago II: 4,891.741,81 SIT, 4,486.550,95
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 86 z dne 11. 10. 2002,
Ob-78759.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2003.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Št. 5 Ob-86637
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,

2000 Maribor, tel. 02/480-61-00.
3. Datum izbire: 18. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: živila in material za prehrano za
potrebe Doma upokojencev Danice Vo-
grinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000
Maribor in njene enote Tabor, Veselova
ulica 3, 2000 Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina I. - jajca:
Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji Iva-
njci 21, 9245 Spodnji Ivanjci.

7. Pogodbena vrednost: 895.125 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: skupina I. - jajca: 1,023.697,50
SIT, 895.125 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 96-97 z dne 15. 11. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2003.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Št. 15/02 Ob-86639
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13,
tel. 01/477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje po-
nudb je bilo 10. 12. 2002 ob 9. uri v sejni
sobi številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: dobava osebne varovalne
opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60%, plačilni pogoji
20%, dobavni rok 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo: osebna va-
rovalna oprema – splošno: javno naročilo
se ne odda, ker je prispela samo ena pravil-
na ponudba; za dobavo delovnih oblačil tip
Snaga: Koto d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: dobava delov-
nih oblačl tip Snaga: 4,871.700 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: dobava delovnih oblačil tip Snaga:
6,896.650 SIT, 4,871.700 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 94 z dne 8. 11. 2002,
Ob-80583.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2003.

Snaga, d.o.o.

Št. 443/03 Ob-86644
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002 in 4. 11.

2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – avtoplašči za osebna in

lažja tovorna vozila – po specifikaciji v
predračunu,

2. sklop – avtoplašči tovorna vozila
– po specifikaciji v predračunu;

poslovne enote - ac baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1, 2 – Sava Tra-
de, d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: sklop 1, 2 -
9,968.276,67 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 3 ponudbe,
2. sklop – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop – 4,626.284,40 SIT;

3,737.873,36 SIT,
2. sklop – 4,814.024,38 SIT;

4,569.023,86 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 08305-0003/02-42/01 Ob-86673
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj.
3. Datum izbire: 16. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava pisarniškega materiala,
Mestna občina Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: prispela je samo ena pra-
vilna ponudba, zato je potrebno v skladu s
76. členom ZJN-1 postopek zaključiti kot
neuspešen in javni razpis ponoviti.

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: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 1. 2003.
Mestna občina Kranj

Št. 052/2002-1 Ob-86676
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava električne energije za po-
trebe RTV Slovenija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izhodiščna cena za 1 kWh
električne energije, cena za 1 kWh električ-
ne energije pri odstopanjih višjih od 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dode-
ljeno, ker naročnik ni prejel dveh pravilnih
ponudb.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ur. l. RS, št. 88 z dne 18. 10. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 1. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni

zavod

Ob-86685
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 1, 8000

Novo mesto, tel. 07/371-99-11, faks
07/371-99-44, e-mail: dso-nm@siol.net.

3. Datum izbire: 4. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivne dobave prehrambene-
ga blaga ter pralnih in čistilnih sred-
stev, Dom starejših občanov Novo mesto,
Šmihel 1, 8000 Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev zahteve: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Skupina A – prehrambeno blago

– skupina 1 – sveže meso:
1/1 Hočevar Agro Trgovina Dolnja tež-

ka voda d.o.o., Dolnja Težka, voda 7/b,
Novo mesto,

2/1 Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton
s.p., Stari trg 23, Mokronog,

– skupina 2 – perutnina:
2/1 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta

10, Ptuj,
2/2 Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke

30, Košana,
– skupina 4 – mesni izdelki in dimljeno

meso:
4/1 Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton

s.p., Stari trg 23, Mokronog,
4/2 Kras d.d., Šepulje 31, Sežana,
– skupina 5 – izdelki iz perutninskega

mesa:
5/1 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c.

6, Novo mesto,
5/2 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 23,

Ptuj,
– skupina 6 – ribe:
6/1 Brumec – Ručigaj d.o.o., Testeno-

va 55, Mengeš,
– skupina 7 – olja:
7/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,

Novo mesto,
– skupina 8 – sveža zelenjava:
8/1 Krnc proizvodnja in trgovina d.o.o.,

Mestne njive 14, Novo mesto,
8/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,

Novo mesto,
8/3 Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,

Novo mesto,
8/4 Sadje – zelenjava Milka Pavlovič

s.p., Jakčeva 20, Novo mesto,
– skupina 9 – zamrznjena zelenjava:
9/1 Brumec – Ručigaj d.o.o, Testeno-

va 55, Mengeš,
9/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska ce-

sta 6, Novo mesto,
9/3 Krnc proizvodnja in trgovina d.o.o.,

Mestne njive 14, Novo mesto,
– skupina 10 – konzervirana zelenjava:
10/1 Krnc proizvodnja in trgovina

d.o.o., Mestne njive 14, Novo mesto,
10/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska ce-

sta 6, Novo mesto,
– skupina 11 – kruh:
11/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto,
– skupina 12 – pekovsko pecivo:
12/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna

2, Novo mesto,
12/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, Škofljica,
– skupina 14  –  ostala  zamrznjena

živila:
14/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto,
14/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

c. 442, Škofljica,
– skupina 15 – mlevski izdelki:
15/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto,
15/2 Mlinotest d.d., Tovarniška 14, Aj-

dovščina,
– skupina 16 – testenine:
16/1 Mlinotest d.d., Tovarniška 14, Aj-

dovščina,
16/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenj-

ska cesta 442, Škofljica,
– skupina 17 – sadje – sveže:
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17/1 Krnc priozvodnja in trgovina
d.o.o., Mestne njive 14, Novo mesto,

17/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,
Novo mesto,

17/3 Sadje – zelenjava Milka Pavlovič
s.p., Jakčeva 20, Novo mesto,

– skupina 18 – kompoti:
18/1 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska ce-

sta 6, Novo mesto,
18/2 Krnc proizvodnja in trgovina

d.o.o., Mestne njive 14, Novo mesto,
– skupina 19 – mleko in mlečni izdelki:
19/1 Mlekarna Celeia, mlekarstvo in

sirarstvo, d.o.o., Arja vas 95, Petrovče,
19/2 Ljubljanske Mlekarne d.d., Tol-

stojeva 63, Ljubljana,
– skupina 20 – polizdelki:
20/1 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,

Ljubljana,
– skupina 21 – začimbe in dišavnice:
21/1 Droga d.d. živilska industrija, In-

dustrijska cesta 21, Izola,
– skupina 22 – jajca:
22/1 Jata Emona d.d., Agrokombinat-

ska 84, Ljubljana,
22/2 Krnc proizvodnja in trgovina

d.o.o., Mestne njive 14, Novo mesto,
– skupina 23 – topli napitki:
23/1 Droga, živilska industrija d.d., In-

dustrijska cesta 21, Izola,
– skupina 24 – sokovi, sirupi:
24/1 Krnc proizvodnja in trgovina

d.o.o., Mestne njive 14, Novo mesto,
24/2 Mercator Dolenjska d.d., Livada

8, Novo mesto.
Skupina B – pralna in čistilna sredstva:
– skupina 30 – pralna sredstva:
30/1 Dentacom Inženiring d.o.o., Efen-

kova cesta 61, Velenje,
– skupina 32 – čistilna sredstva:
32/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže,
– skupina 33 – čistilni pripomočki:
33/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže,
– skupina 34 – polietilenski program:
34/1 Sava Trade d.o.o., Cesta v Me-

stni log 90, Ljubljana,
34/2 Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže,
34/3 Binder And d.o.o., Peter Ando-

ljšek, Grič VIII/2, Ribnica,
– skupina 35 – papirna konfekcija:
35/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže,
– skupina 36 – higienski material – ulti-

matic:
36/1 Exim EX d.o.o. Ljubljana, Letali-

ška 27, Ljubljana,
– skupina 37 – toaletne potrebščine:
37/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže,
– skupina 38 – kuhinjski potrošni ma-

terial:
38/1. Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino A – prehrambeno blago –

72,703.077,96 SIT,
– za skupino B – pralna in čistilna sred-

stva – 7,326.478,22 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 32.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

Skupina A – prehrambeno blago
– skupina 1 – 23,141.856,50 SIT,

17,363.255 SIT,
– skupina 2 – 4,246.135,50 SIT,

4,193.230 SIT,
– skupina 4 – 4,269.250 SIT,

3,380.029,30 SIT,
– skupina 5 – 1,969.677 SIT,

1,961.800 SIT,
– skupina 6 – 877.221 SIT, 773.605

SIT,
– skupina 7 – 1,302.607,60 SIT,

1,139.121 SIT,
– skupina 8 – 3,297.522 SIT,

2,381.792 SIT,
– skupina 9 – 892.800,50 SIT,

721.253,75 SIT,
– skupina 10 – 1,739.251,10 SIT,

1,297.548,78 SIT,
– skupina 11 – 3,083.314,44 SIT,

2,808.430 SIT,
– skupina 12 – 1,696.350 SIT,

1,216.440 SIT,
– skupina 14 – 1,046.374 SIT, 925.140

SIT,
– skupina 15 – 1,083.741,20 SIT,

957.760 SIT,
– skupina 16 – 1,017.868,50 SIT,

850.406,20 SIT,
– skupina 17 – 3,324.006 SIT,

2,655.000 SIT,
– skupina 18 – 2,279.507,80 SIT,

1,805.400 SIT,
– skupina 19 – 6,851.269,80 SIT,

6,747.600,90 SIT,
– skupina 20 – 1,398.236,94 SIT,

1,181.257,53 SIT,
– skupina 21 – 301.829,69 SIT,

178.534,15 SIT,
– skupina 22 – 1,293.100 SIT,

865.613 SIT,
– skupina 23 – 1,808.342,90 SIT,

1,533.859,08 SIT,
– skupina 24 – 1,178.284,50 SIT,

1,015.885,50 SIT.
Skupina B – pralna in čistilna sredstva
– skupina 30 – 3,009.972,96 SIT,

1,679.229,42 SIT,
– skupina 32 – 983.827,70 SIT,

632.342,40 SIT,
– skupina 33 – 255.078,96 SIT,

120.785,40 SIT,
– skupina 34 – 3,285.689,76 SIT,

1,237.419,60 SIT,
– skupina 35 – 1,053.648 SIT,

726.295,20 SIT,
– skupina 36 – 883.488 SIT,

756.511,20 SIT,
– skupina 37 – 1,536.411,98 SIT,

1,057.245,60 SIT,
– skupina 38 – 239.401,80 SIT,

157.214,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 88 z dne 9. 11. 2001, Ob-57819.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1.2003.

Dom starejših občanov Novo mesto

Št. 18/02 Ob-86739
1.Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. Datum izbire: 13. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: raziskovalna oprema “vektorski
mrežni analizator”, subvencionirana s
strani MŠZŠ, XI. paket.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elsinco, d.o.o., Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,621.364
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 31,523.962 SIT (brez DDV),
20,621.364 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Institut “Jožef Stefan“

Št. 222/03 Ob-86744
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Ljubljana Moste-Polje.
2. Naslov naročnika: Ob sotočju 9,

1110 Ljubljana, tel. 01/58-43-720, faks
01/52-47-803.

3. Datum izbire: 24. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: prehrambeno blago po skupinah
oziroma sklopih, Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljub-
ljana:

– skupina 01: sveže meso in mesni iz-
delki,

– skupina 02: perutnina in perutninski
izdelki,

– skupina 03: ribe,
– skupina 04: jajca,
– skupina 05: mleko in mlečni izdelki,
– skupina 06: kruh,
– skupina 07: pekovski in slaščičarski

izdelki,
– skupina 08: mlevski izdelki in teste-

nine,
– skupina 09: zamrznjeni mlevski iz-

delki,
– skupina 10: sveže sadje,
– skupina 11: sveža zelenjava,
– skupina 12: krompir,
– skupina 13: konzervirano sadje in ze-

lenjava,
– skupina 14: zamrznjeno sadje in ze-

lenjava,
– skupina 15: olja,
– skupina 16: brezalkoholne in alkohol-

ne pijače,
– skupina 17: instant proizvodi,
– skupina 18: splošno prehrambeno

blago.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena po-
samezne skupine blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina 01: sveže meso in mesni iz-
delki – “MIR“ d.d., Mesna industrija Rad-
gona, Lackova 22, Gornja Radgona,

– skupina 02: perutnina in perutninski
izdelki – Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
Ptuj,

– skupina 03: ribe – Kvibo d.o.o., Pre-
dilniška c. 16, Tržič,

– skupina 04: jajca – Repar Marko,
Kamnik pod Krimom 13, Preserje,

– skupina 05: mleko in mlečni izdelki –
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana,

– skupina 06: kruh – Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica,

– skupina 07: pekovski in slaščičarski
izdelki – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenj-
ska c. 442, Škofljica,

– skupina 08: mlevski izdelki in testenine
– Žito d.d., Šmartinska c. 154, Ljubljana,

– skupina 09: zamrznjeni mlevski izdel-
ki – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica,

– skupina 10: sveže sadje – Poslovni
sistem Mercator d.d., Slovenčeva 25,
Ljubljana,

– skupina 11: sveža zelenjava – Poslov-
ni sistem Mercator d.d., Slovenčeva 25,
Ljubljana,

– skupina 12: krompir – Debeljak Pet-
er, Podbrezje 107, Naklo,

– skupina 13: konzervirano sadje in ze-
lenjava – Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, Trzin,

– skupina 14: zamrznjeno sadje in ze-
lenjava – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testeno-
va 55, Mengeš,

– skupina 15: olja – Poslovni sistem
Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,

– skupina 16: brezalkoholne in alkohol-
ne pijače – Živila Kranj d.d., Cesta na
Okroglo 3, Naklo,

– skupina 17: instant proizvodi – Po-
slovni sistem Mercator d.d., Slovenčeva
25, Ljubljana,

– skupina 18: splošno prehrambeno
blago – Poslovni sistem Mercator d.d., Slo-
venčeva 25, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 01: sveže meso in mesni iz-

delki – 13,248.144 SIT,
– skupina 02: perutnina in perutninski

izdelki – 5,610.880,90 SIT.
– skupina 03: ribe – 588.000 SIT,
– skupina 04: jajca – 765.000 SIT,
– skupina 05: mleko in mlečni izdelki –

6,869.949,90 SIT,
– skupina 06: kruh – 1,820.068,30

SIT,
– skupina 07: pekovski in slaščičarski

izdelki – 1,115.711 SIT,
– skupina 08: mlevski izdelki in testeni-

ne – 1,428.780 SIT,
– skupina 09: zamrznjeni mlevski izdel-

ki – 1,607.557,80 SIT,
– skupina 10: sveže sadje – 1,885.000

SIT,
– skupina 11: sveža zelenjava –

2,915.300 SIT,

– skupina 12: krompir – 860.000 SIT,
– skupina 13: konzervirano sadje in ze-

lenjava – 1,326.948,60 SIT,
– skupina 14: zamrznjeno sadje in ze-

lenjava – 622.247,50 SIT,
– skupina 15: olja – 1,450.448,83 SIT,
– skupina 16: brezalkoholne in alkohol-

ne pijače – 2,937.589,70 SIT,
– skupina 17: instant proizvodi –

1,625.578,03 SIT,
– skupina 18: splošno prehrambeno

blago – 2,972.620,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost navišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 01: sveže meso in mesni iz-

delki – 18,010.759,20 SIT, 13,248.144
SIT,

– skupina 02: perutnina in perutninski
izdelki – 6,481.960 SIT, 5,610.880,90
SIT,

– skupina 03: ribe – 805.202,37 SIT,
588.000 SIT,

– skupina 04: jajca – 1,190.000 SIT,
765.000 SIT,

– skupina 05: mleko in mlečni izdelki –
7,921.379,39 SIT, 6,869.949,90 SIT,

– skupina 06: kruh – 3,370.599 SIT,
1,820.068,30 SIT,

– skupina 07: pekovski in slaščičarski
izdelki – 1,374.300 SIT, 1,115.711 SIT,

– skupina 08: mlevski izdelki in testeni-
ne – 2,118.954 SIT, 1,428.780 SIT,

– skupina 09: zamrznjeni mlevski izdel-
ki – 2,230.854,61 SIT, 1,607.557,80 SIT,

– skupina 10: sveže sadje – 2,417.380
SIT, 1,885.000 SIT,

– skupina 11: sveža zelenjava –
3,444.300 SIT, 2,915.300 SIT,

– skupina 12: krompir – 1,497.300 SIT,
860.000 SIT,

– skupina 13: konzervirano sadje in ze-
lenjava – 1,647.167,04 SIT, 1,326.948,60
SIT,

– skupina 14: zamrznjeno sadje in ze-
lenjava – 944.116,98 SIT, 622.247,50 SIT,

– skupina 15: olja – 1,607.205,60 SIT,
1,450.448,83 SIT,

– skupina 16: brezalkoholne in alko-
holne pijače – 2,980.986,43 SIT,
2,937.589,70 SIT,

– skupina 17: instant proizvodi –
1,746.310,80 SIT, 1,625.578,03 SIT,

– skupina 18: splošno prehrambeno
blago – 2,973.970,35 SIT, 2,972.620,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje

Št. 17123-03-403-51/2002 Ob-86747
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: predmet javnega naročila je dobava
svežega mesa in mesnih izdelkov, in si-
cer obsega sklope:

– sklop 1 – mesni izdelki – Tacen,
DMP,

– sklop 2 – sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – Tacen, DMP,

– sklop 3 – sveže meso in mesni izdel-
ki – Debeli rtič,

– sklop 4 – sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – Debeli rtič,

– sklop 5 – sveže meso in mesni izdel-
ki – ICOT Prosenjakovci,

– sklop 6 – sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – ICOT Prosenja-
kovci.

Kraj dobave je na lokacijah:
– za sklopa 1 in 2: Skupne službe, Sek-

cija za prehrano, stanovanjske in počitni-
ške zadeve, Odsek za prehrano Tacen, Ro-
censka 56, Lj. Šmartno in Odsek za pre-
hrano DMP Kotnikova 8, Ljubljana,

– za sklopa 3 in 4: Skupne službe za
prehrano, stanovanjske in počitniške za-
deve, Odsek za počitniško dejavnost De-
beli rtič, Jadranska 2, Ankaran,

– za sklopa 5 in 6: Izpostava centra za
tujce RS, Prosenjakovci 67c, Prosenja-
kovci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so pravoča-
sno prispele 4 ponudbe. Naročnik je ugo-
tovil, da so vse prispele ponudbe tudi pra-
vilne. Naročnik je izbral ekonomsko naju-
godnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je
ustrezala merilom: cena, finančno stanje
ponudnika, certifikat ISO, izvajanje HACCP
sistema.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 1: Jurmes trgovina d.o.o.,
Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šen-
tjur,

– za sklopa 2 in 4: Perutnina Ptuj d.d.,
Potrčeva 10, 2250 Ptuj,

– za sklop 3: Kras d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana,

– za sklopa 5 in 6: javni razpis ni uspel.
7. Pogodbena vrednost:
– okvirna pogodbena vrednost za sklop

1 je: 27,620.969,60 SIT z vključenim
DDV,

– okvirna pogodbena vrednost za sklop 2
je: 22,435.584 SIT z vključenim DDV,

– okvirna  pogodbena  vrednost  za
sklop 3 je: 11,198.827,50 SIT z vključe-
nim DDV,

– okvirna  pogodbena  vrednost  za
sklop 4 je: 3,141.321,84 SIT z vključenim
DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 30,149.711,46 SIT z vklju-

čenim DDV, 27,620.969,60 SIT z vključe-
nim DDV,
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– sklop 2: 26,542.670,74 SIT z vklju-
čenim DDV, 22,435.584 SIT z vključenim
DDV,

– sklop 3: 11,387.660,90 SIT z vklju-
čenim DDV, 11,198.827,50 SIT z vključe-
nim DDV,

– sklop 4: 3,622.923,50 SIT z vključe-
nim DDV, 3,141.321,84 SIT z vključenim
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002,
Ob-75709 in Uradnem listu RS, št. 78 z
dne 6. 9. 2002, Ob-76986.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 1. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 11/02 Ob-86822
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adol-

fa Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 22. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: čistilna sredstva, zajeta v štiri sklope:
I. sklop: sredstva za čiščenje in vzdrže-

vanje tal,
II. sklop: sredstva za čiščenje sanitarij

in druga sredstva za čiščenje in higieno,
III. sklop: sredstva za nego rok,
IV. sklop: pralna sredstva.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila:
A) cena – 95%,
B) plačilni pogoji – 5.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– za I. in II.b sklop: Ivec, d.o.o, Ulica

heroja Šaranoviča 38, 2000 Maribor,
– za II.a sklop: Bent Ecxellent, d.o.o.,

Dragomelj 83, 1230 Domžale,
– za III. sklop: Ecolab, d.o.o, Vajnerlo-

va 4, 2000 Maribor,
– za IV. sklop: Johnson Diversey, d.o.o,

Linhartova 15, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: seštevek cen: 1.700,04 SIT,
II.a sklop: 363.251,80 SIT,
II.b sklop: 616.896 SIT,
III. sklop: 1,352.556 SIT,
IV. sklop: 669.998,13 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop: 2.407,16 SIT, 1.700,94 SIT,
II.a sklop: 474.340,50 SIT, 363.251,80

SIT,
II.b sklop: 922.687,90 SIT, 616.896

SIT,
III. sklop: 2,526.709,52 SIT, 1,352.556

SIT,
IV. sklop: 1,127.000,40 SIT, 669.998,13

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Ob-86825
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: AC Klanec–Ankaran, Srmin–Socerb;
nabava mehanizacije za AC bazo Kozina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena za posemez-
ni sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 2: AC Intercar d.o.o., Barago-
va 5, 1000 Ljubljana,

– sklop 12: Viling d.o.o., Kersnikova
10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 2: 34,360.800 SIT,
– sklop 12: 3,830.064 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 2: univerzalno delovno vozilo

moči ca. 140 kW – 2 ponudbi,
– sklop 12: cisterna valjar do 1 tone –

2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 2 – 34,442.880 SIT in

34,360.800 SIT,
– sklop 12 – 3,949.680 SIT in

3,830.064 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za sklopa 3 in 11 je prispela samo
po ena pravočasna ponudba, zato naroč-
nik v skladu s prvim odstavkom 76. člena
ZJN –1, ni mogel izbrati najugodnejšega
ponudnika in je sprejel sklep, da za ome-
njene sklope javni razpis ponovi.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 405-42/2002 Ob-86838
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Datum izbire: 9. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava in vgradnja opreme za
Morsko biološko postajo Piran.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je v skladu z za-
htevo ponudnika za revizijo postopka od-
daje javnega naročila v celoti razveljavil jav-
no naročilo.

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: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop A: 69,758.780 SIT in
51,936.860 SIT, sklop B: 119,240.925 in
86,194.080 SIT, sklop C: 12,934.400 SIT
in 9,243.000 SIT (vse vrednosti so brez
DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 1. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

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. 182/02-38 Ob-86487
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republi-

ke Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ustavno sodišče

Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-76-400, faks
01/47-76-500.

3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova dela pritličja in
celotnega 2. nadstropja stavbe na Can-
karjevi cesti 5 v Ljubljani:

– gradbena in obrtniška dela,
– elektro instalacijska dela,
– strojno instalacijska dela,
Cankarjeva cesta 5, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
ekonomsko najugodnejša ponudba
– cena: 30% – 90 točk,
– reference: 30% – 90 točk,
– rok izvedbe: 20% – 60 točk,
– garancijski roki: 20% – 60 točk,
Največje možno število točk – 300 točk.
Na podlagi meril je najugodnejša po-

nudba za sklop 1 – Obnovitvena in ojači-
tvena gradbena in obrtniška dela izbrana
ponudba, ki je dosegla najvišje število točk
– 284,97 točk, za sklop 2 – Elektro insta-
lacijska dela izbrana ponudba, ki je dose-
gla najvišje število točk – 270,00 točk, za
sklop 3 – Strojno instalacijska dela izbra-
na ponudba, ki je dosegla najvišje število
točk – 275,89 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:
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– sklop 1 – Obnovitvena in ojačitvena
gradbena in obrtniška dela: Primorje, d.d.
Vipavska cesta 3, Ajdovščina,

– sklop 2  –  Elektro  instalacijska  de-
la:  Elcom,  d.o.o.  Litijska  cesta  70,
Ljubljana,

– sklop 3 – Strojno instalacijska dela:
Vegrad, d.d. Prešernova 9a, Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – Obnovitvena in ojačitvena

gradbena in obrtniška dela –
127,029.122,02 SIT z DDV,

– sklop 2 – Elektro instalacijska –
22,581.684 SIT z DDV,

– sklop 3 – Strojno instalacijska dela –
26,685.368,40 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1 – Obnovitvena in ojačitvena

gradbena in obrtniška dela –
142,167.440,47 SIT z DDV, 95,351.507,88
SIT z DDV;

– sklop 2 – Elektro instalacijska – najni-
žja vrednost – 33,621.658 SIT z DDV,
22,581.684 SIT z DDV,

– sklop 3 – Strojno instalacijska dela –
najnižja vrednost – 29,480.534,61 SIT z
DDV, 24,120.764,51 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2002.

Ustavno sodišče Republike
Slovenije

Št. 9 Ob-86489
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik-Kopa.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/256-94-44.
3. Datum izbire: 25. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija – grad-
beno obrtniška dela za objekt lekarna,
sterilizacija, garderobe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponujena cena, pla-
čilni pogoji, rok dokončanja del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IGZ-Inženiring d.o.o., La-
ze pri Borovnici 30A, Borovnica.

7. Pogodbena vrednost: 93,246.978,96
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 35,005.571,78 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 100,369.482 SIT, 93,246.978,96
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 1. 2003.

Bolnišnica Golnik – Kopa

Št. 06/02 Ob-86642
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,

1330 Kočevje.
3. Datum izbire: 6. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja objekta: spre-
memba namembnosti in rekonstrukcija
podstrešja obstoječega objekta za na-
men “Poslovni prostori uprave podjetja
Komunala Kočevje“ Ob Tomšičevi cesti
v Kočevju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gramiz, Gradbeno podje-
tje, d.d. Kočevje, ob Mahovniški cesti 11,
1330 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 45,799.629,84
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,360.838,20 SIT, 45,799.629,84 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 1. 2003.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 403-252002 Ob-86643
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 78, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in tehno-
loška posodobitev Športne hale Podme-
žakla na Jesenicah – I. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila najugo-
dnejša cena za izvedbo del po projektant-
skem popisu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis GP Gradbeno po-
djetje Jesenice, d.d., Cesta F. Prešerna 5,
4270 Jesenice.

7. Pogodbena vrednost: 24,944.845,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 37% od pogodbene
vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,940.173 SIT, 24,944.845,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 1. 2003.
Občina Jesenice

Ob-86831
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o.

2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova vodovoda Dol –
Rakovec (I. faza).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, rok plačila, fiksnost cen in garancijska
doba. Izvajalec je bil izbran na osnovi najni-
žje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AGM Nemec Primož s.p.,
Sedraž 3, Laško.

7. Pogodbena vrednost: 18,095.883,04
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 784.439 SIT brez
DDV.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,400.365,80 SIT brez DDV,
18,095.883,04 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Št. 72 Ob-86871
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. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev prostorov poš-
te 4227 Selca – gradbena, obrtniška in
instalacijska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik, v skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN-1, ni pridobil dveh
samostojnih pravilnih ponudb od dveh raz-
ličnih, kapitalsko in upravljalsko nepoveza-
nih ponudnikov. Naročnik tako zaključuje
oddajo javnega naročila po odprtem postop-
ku. Postopek oddaje javnega naročila bo
naročnik nadaljeval po postopku s pogaja-
nji brez predhodne objave, v skladu z dolo-
čili 1. točke drugega odstavka 20. člena
ZJN-1. V postopek s pogajanji bo naročnik
vključil vse ponudnike, ki so se prijavili na
javni razpis po odprtem postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 1. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 48,464.937,41 SIT, 22,854.304,47
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. JN 07/2002 Ob-86517
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Dav-

čna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1000 Ljubljana, tel. +386 1 478 2700, faks
+386 1 478 2743.

3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

podatkovne baze ORACLE.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edini pooblaščeni ponudnik
za trženje, vzdrževanje in izobraževanje pro-
gramske opreme ORACLE v Sloveniji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Oracle Software d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
14,493.094,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,493.094,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek s pogajanji brez predhodne
objave (2. točka, prvi odstavek 20. člena).

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 1. 2003.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 370/03 Ob-86613
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 18. 11. 2002.
4. Vrsta in količina storitve ter kraj do-

bave:
1. sklop – cestninski listki – po spe-

cifikaciji v predračunu,
2. sklop – abonentski boni – po spe-

cifikaciji v predračunu,
3. sklop – računski trakovi – po spe-

cifikaciji v predračunu,
4. sklop – obrazci – po specifikaciji v

predračunu;
poslovne enote – AC baze pri naročniku

v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh za-
htev je edino merilo ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1 – naročnik ni oddal del, ker ni
pridobil dveh pravilnih ponudb,

sklop 2 – Tiskarna Koštomaj, Koštomaj
Marjan s.p., Meškova 6, 3000 Celje,

sklop 3 – naročnik ni oddal del, ker ni
pridobil dveh pravilnih ponudb,

sklop 4 – INO d.o.o., Polže 24, 3203
Nova Cerkev.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1 – /
sklop 2 – 11,851.200 tolarjev
sklop 3 – /
sklop 4 – 19,688.888,40 tolarjev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 1 ponudba,
2. sklop – 2 ponudbi,
3. sklop – 1 ponudba,
4. sklop – 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – /
2. sklop – 10,041.600 tolarjev;

9,876.000 tolarjev
3. sklop – /
4. sklop – 16,407.407 tolarjev;

15,698.308 tolarjev.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest,

d.o.o.

Št. 363/03 Ob-86614
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002 in 25. 11.

2002.
4. Vrsta in količina storitve ter kraj do-

bave:
1. sklop – vzdrževanje dela HC Vipa-

va-Vrtojba – po specifikaciji v predraču-
nu,

2. sklop – vzdrževanje dela obalne
AC A1 in dela odseka A3 – po specifika-
ciji v predračunu,

3. sklop – zimsko vzdrževanje A2 –
dela odseka 007 – po specifikaciji v pre-
dračunu;

poslovne enote – področje PE AC baze
Postojna, področje PE AC baze Kozina in
področje PE AC baze Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh za-
htev je edino merilo ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1 – CP Nova Gorica d.d., Prvo-
majska 52, 5000 Nova Gorica,

sklop 2 – CPK d.d. Koper, Ul. 15. maja
14, 6000 Koper,

sklop 3 – CP Kranj d.d., Jezerska 20,
4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1 – 84,458.810,40 tolarjev,
sklop 2 – 46,304.550,12 tolarjev,
sklop 3 – 8,425.785 tolarjev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

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

Št. 173/03 Ob-86511
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, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 24. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: avtomobil-

sko zavarovanje in zavarovanje delov-
nih strojev za obdobje 2003-2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predho-
dne objave (20. člen, točka 2 ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 88,222.498
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 88,222.498 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: do 27. 1. 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-86516
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,

6000 Koper, tel. 05/66-86-000, telefaks
05/66-86-120.

3. Datum izbire: 24. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: premoženj-

sko zavarovanje (požarno zavarovanje,
strojelomno zavarovanje, zavarovanje
računalnikov, zavarovanje vozil, zavaro-
vanje odgovornosti naročnika).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena. Izbrani ponudnik je
ob upoštevanju vseh popustov cenovno naj-
ugodnejši.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Adriatic Zavarovalna
družba d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a,
6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 22,854.304,47
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
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2. sklop – 2 ponudbi,
3. sklop – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 79,212.540,35 tolarjev;

70,382.342 tolarjev,
2. sklop – 62,591.533,27 tolarjev;

38,587.125,10 tolarjev,
3. sklop – 8,839.210 tolarjev;

7,765.700 tolarjev.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 047/2002-5 Ob-86675
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

dnevnega merjenja gledanosti TV pro-
gramov in posredovanja podatkov mer-
jenja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Media Services AGB
d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: mesečna vre-
dnost pogodbenih storitev 6,460.000 SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 023-53/2002/11 Ob-86677
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske

trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priloga 1A:

storitev 15: storitve predtiska že zna-
nih in novih obrazcev ter laserskega
izpisovanja (dotiska) obrazcev s kon-
fekcioniranjem/kuvertiranjem iz obsto-
ječih podatkovnih baz. Izvajalec bo delo
izvajal na svoji lokaciji, prejel bo potrebne
podatke za izdelavo in predtisk obrazcev,
podatke za dotisk obrazcev - laserski iz-
pis, pa bo prejemal od naročnika na zgo-
ščenki (CD). Storitve se izvajajo z opremo

izvajalca, reprodukcijskim materialom izva-
jalca, z operaterji in vzdrževalci izvajalca
ter z izvajalčevimi strokovnjaki za razvoj no-
vih obrazcev na področju laserskega izpi-
sovanja in konfekcioniranja/kuvertiranja.
Naročnik navaja možnost oddaje storitev v
skladu z 2. točko prvega odstavka 97. čle-
na ZJN-1. Oznaka javnega razpisa: AK-
TRP-OPT/2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna cena vsote
ponujenih storitev po formuli, kot je navede-
no v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: javno naročilo skladno s
76. členom ZJN-1 ni bilo oddano, ker na-
ročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudnik Cetis d.d., Čopova 24, 3000
Celje: skupna cena storitev 39,295.223
SIT. Ponudnik KRO d.o.o., Spodnje Pirniče
24i, 1215 Medvode: skupna cena storitev
16,782.817,60 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: ker je naročniku po pregledu in
ocenjevanju ostala le ena samostojna pra-
vilna ponudba, naročnik ni izbral najugo-
dnejše ponudbe, temveč bo izdal sklep o
začetku postopka s pogajanji za isti pred-
met javnega naročila skladno s 1. točko
drugega odstavka 20. člena ZJN-1 ter k
oddaji ponudbe za postopek s pogajanji
povabil oba ponudnika, ki sta oddala
ponudbo na javni razpis z oznako AK-
TRP-OPT/2002.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja

Št. 3/2002 Ob-86683
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.

3. Datum izbire: 6. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: organizira-

nje in strokovno vodenje centralne či-
stilne in transportne ekipe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: letna ponudbena vrednost,
strokovnost kadra, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ISS Servisystem d.o.o.,
Ptujska 95, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 14,352.912
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,560.000 SIT; 14,352.912 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave odprtega

postopka: Uradni list RS, št. 103 z dne

29. 11. 2002, Ob-82321 – ponovitev od-
prtega postopka.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2003.

Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

Št. 069/2002 Ob-86819
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 9. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje ak-

tivnosti zagotovitve kakovosti v NE Kr-
ško za leto 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: strokovna komisija je ugo-
tovila, da je edini možni izvajalec navede-
nih storitev le Nutec, d.o.o., Ljubljana, ki
je na področju QA programa NE Krško so-
deloval že vse od začetka obratovanja
NEK, in sicer na vseh aktivnostih QA pro-
grama, kot so npr. Sodelovanje in nadzor
delovnih procesov na strojnem področju,
Spremljanje implementacije komentarjev v
postopke za remontne aktivnosti, Sodelo-
vanje pri nadzoru testiranja in izvedb aktiv-
nosti za vzdrževanje opreme, sodelovanje
pri izdelavi poročil zunanjih sodelavcev, so-
delovanje in nadzor delovnih procesov
spremljanja goriva za čas remontov v NEK
ipd. Obseg del oziroma aktivnosti, opre-
deljene v predmetnih tehničnih specifika-
cijah, zahtevajo usposobljeno in kvalificira-
no delovno silo, ki mora izpolnjevati speci-
fične zahteve NEK. Te specifične zahteve
obsegajo naslednje: poznavanje procesnih
postopkov, regulative in standardov, uspo-
sobljenost za izvajanje aktivnosti na speci-
fični opremi NEK, ki je dokazljivo na osno-
vi uspešnih referenc in/ali formalnih doka-
zil. Ravno tako je potrebno upoštevati prin-
cipe, ki jih določa Program varovanja NEK,
da se morajo zaradi preventivnih varnostnih
razlogov kot so zanesljivost, zaupljivost in
usposobljenost, aktivnosti v NEK izvajati le
z varnostno preverjenim osebjem, upošte-
vajoč skozi stalnost dokazano primernost
za opravljanje teh aktivnosti (Program va-
rovanja NEK SD2 Rev. 0, toč. 4.2.1 z dne
26. 7. 2002).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nutec, d.o.o., Večna pot
11, 1111 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,005.456,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 14,005.456,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o.
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Št. 110-1/03 Ob-86824
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: AC Vučja

vas–Beltinci; dokončna odmera rekon-
strukcije regionalne ceste R1-230 Ra-
denci-Ormož, odsek 1164 Radenci in
odsek 1308 Radenci–Križevci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila poleg ponudbene cene tudi rok iz-
vedbe, kadrovska sestava in reference po-
nudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije
d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,389.977,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,979.872 SIT in 8,354.976 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 1. 2003.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 824/03 Ob-86826
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00,
faks 05/302-32-12.

3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

premoženja (brez voznega parka) Elek-
tro Primorske, d.d. za dobo treh let.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena. Ponudnik
je pri vrednotenju ponudb za izbran obseg
in način zavarovanja zbral največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav,
d.d., Nova Gorica, Kidričeva 21.

7. Pogodbena vrednost: 97,032.191
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 127,914.282 SIT, 97,032.191 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 1. 2003.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 17123-03-403-82/2002 Ob-86827
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks 01/
472-57-91.

3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega naročila je cenitev nepremičnin, in
sicer zajema dva sklopa:

– sklop 1: cenitev nepremičnin v Murski
Soboti, last Petrol d.d., Dunajska 50, Ljub-
ljana,

– sklop 2:
– cenitev nepremičnin v Kopru, last

Mestne občine Koper,
– cenitev nepremičnin v Luciji, last

SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: glede na priznano sposo-
bnost izvajalca, ugotovljeno z javnim razpi-
som za oddajo naročila storitve po omeje-
nem postopku (1. faza) Servisa skupnih
služb Vlade št. 466-4/01, za priznanje spo-
sobnosti za vrednotenje državnega premo-
ženja (izbor cenilcev): nepremičnin (poslov-
nih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš,
premožnih objektov, stavbnih zemljišč) in
premičnin (prevoznih sredstev, opreme po-
slovnih prostorov in stanovanj) je na povabi-
lo k oddaji ponudbe prispelo 7 pravočasnih
ponudb. Naročnik je ugotovil, da je ena po-
nudba v nasprotju z obvestilom o oddaji jav-
nega naročila za priznanje sposobnosti za
vrednotenje državnega premoženja po ome-
jenem postopku, zato je le-ta izločena iz
nadaljnjega postopka. Naročnik je ponud-
be ocenil na osnovi merila “cena“ ter po
posameznih sklopih izbral najcenejšo po-
nudbo kandidata, kot je navedeno v 6. toč-
ki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za sklop 1: Rado Pintar, Benedičičeva
pot 11, 4000 Kranj,

– za sklop 2: Alan Sodnik, Kladezna ul.
20, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je

96.800 SIT – skupna bruto cena,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je

172.000 SIT – skupna bruto cena.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za sklop 1: 220.000 SIT – skupna bru-

to cena, 96.800 SIT – skupna bruto cena,
– za sklop 2: 297.000 SIT – skupna bru-

to cena, 172.000 SIT – skupna bruto cena.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano dne 17. 10. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 60 Ob-86872
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, telefaks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz poš-

tnih pošiljk na relacijah PLC Ljubljana–
Šmartno pri Litiji–PLC Ljubljana, PLC
Ljubljana–Draga–PLC Ljubljana, PLC
Maribor–Črna na Koroškem–PLC Mari-
bor, za dobo dveh let.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbira najugodnejšega po-
nudnika za relaciji: PLC Ljubljana–Šmar-
tno pri Litiji–PLC Ljubljana in PLC Ljublja-
na–Draga–PLC Ljubljana, tako ni mogoča.
Naročnik, v skladu s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1, ni pridobil dveh samo-
stojnih pravilnih ponudb od dveh različnih,
kapitalsko in upravljalsko nepovezanih po-
nudnikov. Naročnik za relacijo PLC Mari-
bor–Črna na Koroškem–PLC Maribor ni
prejel ponudbe. Naročnik zato zaključuje
oddajo javnega naročila po odprtem po-
stopku. Postopek oddaje javnega naročila
na dveh relacijah: PLC Ljubljana–Šmartno
pri Litiji–PLC Ljubljana in PLC Ljubljana–
Draga–PLC Ljubljana, bo naročnik nada-
ljeval po postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave, v skladu z določili 1. točke
drugega odstavka 20. člena ZJN-1. V po-
stopek s pogajanji bo naročnik vključil oba
ponudnika, ki sta se prijavila na javni raz-
pis po odprtem postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 1. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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. 351-168/02 Ob-86953
V javnem natečaju za urbanistično arhi-

tekturno rešitev Osnovne šole Šturje v Aj-
dovščini, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 99-100 z dne 22. 11. 2002, Ob-81870,
se 5.a točka pravilno glasi:

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 17. 2. 2003 do
12. ure.

Občina Ajdovščina
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Javni razpisi

Objava zaprtja javnih razpisov

Ob-86503
Javni sklad RS za razvoj malega gospo-

darstva objavlja, da so se vsi javni razpisi
objavljeni v letu 2002 zaprli dne 31. 12.
2002. To so:

1. Javni razpis za ugodnejše kredite ma-
lim in srednje velikim podjetjem v letu 2002
(Objava v Uradnem listu RS, št. 55-56 z
dne 28. 6. 2002, Ob-72994).

2. Javni razpis za ugodnejše kredite ma-
lim in srednje velikim podjetjem v letu 2002
v sodelovanju z Razvojnim javnim skladom
Lendava (objava v Uradnem listu RS, št.
55-56 z dne 28. 6. 2002, Ob-72996).

3. Javni razpis za ugodnejše kredite ma-
lim in srednje velikim podjetjem v letu 2002
v sodelovanju z Regionalno razvojno agen-
cijo-RPC Posavje (objava v Uradnem listu
RS, št. 55-56 z dne 28. 6. 2002,
Ob-72997).

4. Javni razpis za odobravanje dolgo-
ročnih investicijskih kreditov za mlade po-
djetnike v letu 2002 (objava v Uradnem li-
stu RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002,
Ob-73444).

Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva

Popravek

Št. 62/1-2003/7 Ob-86699
V javnem razpisu za prodajo objekta biv-

še OŠ Črešnjice in funkcionalnega zemlji-

šča objavljenem v Uradnem listu RS št. 5 z
dne 17.1.2003 št. Ob-85709 se črta bese-
dilo »v izmeri 220 m« in nadomesti z novim
besedilom v neto izmeri objekt 443 m2«.

Občina Vojnik

Popravek

Ob-86988
Ministrstvo za gospodarstvo, Področje

za razvoj podjetniškega sektorja in konku-
renčnosti, je objavilo razpise po Programu
ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 v
Uradnem listu RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003
v skupni vrednosti 3.702,000.000 SIT.

Ministrstvo za gospodarstvo

Popravek

Ob-86950
V javnem razpisu za spodbujanje uvaja-

nja in nadgrajevanja celovitih sistemov stal-
nih izboljšav v letih 2003 in 2004, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 24. 1.
2003, Ob-86352, Št. 404-9/2003-1, se po-
pravi 3. točka in se pravilno glasi:

Popravi se 3. točka javnega razpisa:
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je

na razpolago za sofinanciranje projektov
– v letu 2003 znaša 200,000.000 SIT,
– v letu 2004 znaša 200,000.000 SIT.
Okvirna višina razpisanih sredstev za po-

samezni razpis se lahko poveča za neraz-
porejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 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 so-
financiranje projektov ter višino sofinancira-
nja posameznega projekta.

Ministrstvo za gospodarstvo

Popravek

Ob-86951
V javnem razpisu za spodbuditev pripra-

ve občinske prostorske dokumentacije za
razvojne potrebe turizma v letih 2003 in
2004, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
8 z dne 24. 1. 2003, Ob-86356, Št.
404-9/2003-1, se popravi 9. točka in se
pravilno glasi:

9. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som so na voljo vsak delovni dan med 9.
in 14. uro po telefonu za vsebinska vpra-
šanja: 01/478-32-31, kontaktna oseba:
Nataša Pance, svetovalka ministrice in
za strokovna vprašanja: 01/478-70-75,
kontaktna oseba: Damijan Uranker, po-
močnik direktorice MOP Urada RS za
prostorsko planiranje.

Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirane občine dne 17. 2.
2003, ob 13. uri v veliki sejni sobi (2.
nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.

Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati kontaktni osebi tudi po elek-
tronski pošti na naslov: natasa.pan-

ce@gov.si ali damijan.uranker@gov.si,
oziroma po faksu 01/433-12-20.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-86345
Na podlagi Spremembe proračuna Re-

publike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o jav-
nih 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 Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MG), objav-
lja

javni razpis
za dodeljevanje spodbud za tehnološko
razvojne projekte, ki so povezani z RR

dejavnostjo podjetij v letih 2003 in
2004

1. Neposredni uporabnik
Uporabnik proračunskih sredstev je Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za gospodar-
stvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Namen in predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarstvo želi s sofi-

nanciranjem spodbujati podjetja, da s po-
spešenim vlaganjem lastnih sredstev v RR
dejavnost dvignejo tehnološko zahtevnost
in dodano vrednost v svojih izdelkih oziro-
ma storitvah. Na ta način podjetja dvignejo
stopnjo konkurenčnosti, povečajo ponud-
bo in v okviru zastavljenih strateških ciljev
zagotavljajo trajnostni razvoj in s tem večje
dobičke, višje dodane vrednosti ter lažji
prodor na konkurenčne trge.

Predmet razpisa je sofinanciranje RR
dejavnosti za izvedbo tehnološko razvojnih
projektov gospodarskih organizacij, usmer-
jenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že
obstoječih materialov, naprav, sistemov in
metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov,
pripravo prototipov, procesov in storitev, ki
s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih
znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo ob-
stoječe tehnološke značilnosti proizvodov
in/ali proizvodnje ter so sestavni del zaklju-
čene investicije.

2.1. Ministrstvo bo sofinanciralo del
stroškov:

2.1.1. RR projektov malih in srednjih po-
djetij, ki so sestavni del programskih in raz-
vojnih ciljev podjetja in so povezani s te-
hnološko izboljšavo proizvodnega procesa
in/ali proizvoda, kakor tudi z uvajanjem no-
vih tehnologij in/ali proizvodov. Ministrstvo
sofinancira v višini do 25% upravičenih stro-
škov razvoja. Raziskovalno razvojna dejav-
nost se lahko realizira z lastnimi predkon-
kurenčnimi razvojno raziskovalnimi aktivnos-
tmi podjetij oziroma s prenosom raziskoval-
nih rezultatov iz raziskovalnih ustanov ali
drugih podjetij (v nadaljnjem besedilu: RR
aktivnosti).

2.1.2. RR projektov, katerim so se pred-
konkurenčno raziskovalno razvojne aktivno-
sti pričele v letu 2002 (javni razpis Ur. l.
RS, št. 28/02). V tem primeru bo višina
sredstev odvisna od uspešnosti izvajanja
projektov v predhodnem letu.

Objave po 125. členu

Ob-87153
Na podlagi 125. člena Zakona o javnih

naročilih ter na podlagi 18. člena navodila o
postopkih oddaje javnih naročil v Upravi
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij objavljamo

obvestilo:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih

sankcij se je odločila, da omogoči čim širšo
udeležbo ponudnikov tudi v postopkih
naročil male vrednosti, in sicer tako, da vsa
naročila, katerih vrednost presega 500.000
SIT, po potrebi pa tudi druga javna naročila,
pričenja objavljati na spletni strani v okviru
ministrstva za pravosodje. Naslov spletne
strani je: http://www.sigov2.sigov.si/mp/
(poglavje: javna naročila - Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij).

Naročila so razdeljena v tri osnovne
skupine, in sicer: blago, storitve in gradbena
dela.

Vsako javno naročilo bo na spletni strani
objavljeno najmanj 15 dni.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da
si našo spletno stran ogledajo in se odločijo
o sodelovanju pri oddaji ponudb.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
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2.2. Upravičeni stroški za izvajanje razi-
skovalno razvojnih projektov, ki se bodo
priznali, so:

– stroški osebja (evidentirani raziskoval-
ci in razvijalci), ki delajo na RR aktivnosti;

– stroški instrumentov, opreme, zemlje
ter zgradb (amortizacija), ki se nanašajo na
izvedbo RR aktivnosti;

– stroški svetovanja in podobne storitve,
ki so povezani z izvajanjem RR aktivnosti;

– dodatni skupni stroški (stroški režije),
ki so neposredno povezani z izvajanjem RR
aktivnosti;

– ostali stroški delovanja (stroški materi-
ala, energentov in podobno), ki so nepo-
sredno povezani z izvajanjem RR aktivnosti.

3. Pogoji sodelovanja:
3.1. Vloge na razpis lahko oddajo prav-

ne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje proizvodne ali storitvene dejav-
nosti s sedežem v Republiki Sloveniji in:

– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;

– imajo poravnane obveznosti do drža-
ve;

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij;

– ne pridobivajo državnih pomoči za po-
djetja v težavah;

– niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega pro-
računa.

3.2. Podjetja, ki prijavljajo vloge pod toč-
ko 2.1.1. tega razpisa mora izpolnjevati po-
goje za mala in srednja podjetja, ki so dolo-
čeni v 52. členu Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in
59/01).

3.3. Podjetja, ki prijavljajo RR aktivnost
tehnološko razvojnega projekta pod točko
2.1.1., morajo ob prijavi zaradi možnosti
spremljanja izvajanja RR aktivnosti, predloži-
ti dokument o odprtju stroškovnega mesta.
Podjetja, ki prijavljajo RR aktivnost pod toč-
ko 2.1.2. pa morajo podati izjavo, da je tako
stroškovno mesto že odprto. Podjetja, ki
vključujejo v izvajanje projekta zunanje izva-
jalce, morajo ob prijavi predložiti še podpi-
sano pogodbo z izvajalcem, ki ga vključuje-
jo v izvajanje RR aktivnosti.

3.4. Posamezno podjetje, ki prijavlja
projekte pod točko 2.1.1., na tem razpisu
ne sme sodelovati z več kot dvema vloga-
ma. Posamezno podjetje, ki sodeluje na
razpisu pod obeh točkah, lahko prijavi pod
točko 2.1.1. le eno vlogo.

3.5. Podjetja, ki so do sedaj že sklenile
pogodbo z MG (oziroma bivšem MZT) za
izvajanje predkonkurenčnih raziskovalno raz-
vojnih aktivnosti in niso v celoti izpolnile
pogodbenih obveznosti, vključno z oddajo
zahtevanega končnega poročila za že za-
ključene projekte, ne morejo kandidirati na
sredstva tega razpisa.

3.6. Do sredstev iz razpisa niso upravi-
čena podjetja iz naslednjih panog: kmetij-
stvo in ribištvo, živilsko predelovalna indus-
trija in jeklarstvo. Za podjetja iz panog la-
djedelništvo in transport, premogovništvo,

industrija motornih vozil in industrija sinte-
tičnih vlaken je potrebna posebna obravna-
va z vidika nadzora nad državnimi pomočmi.

3.7. Podjetja, ki se nameravajo prijaviti
na razpis pod točko 2.1.2. morajo oddati
prijavo v skladu z navodili v razpisni doku-
mentaciji.

Neizkoriščenih sredstev, ki so bila na-
menjena za izplačilo s pogodbo v letu 2002
in jih podjetja niso izkoristila, ni možno iz-
plačati iz proračunskih sredstev leta 2003.

4. Merila za izbiro projektov
Pri odločanju o izboru projektov, prijav-

ljenih na ta razpis pod točko 2.1.1., ki jih
bo sofinanciralo MG, bosta bistvenega po-
mena oceni ekonomskega (50%) in tehno-
loškega (50%) vrednotenja predloga.

– Pri ekonomskem vrednotenju projekta
bo pomembna: splošna predstavitev podje-
tja in projekta, trženjska predstavitev pro-
jekta, finančna predstavitev projekta ter dru-
gi podatki, ki jih predlagatelj izpostavlja in
so pomembni za projekt.

– Pri tehnološkem vrednotenju predlo-
ga pa bo ocenjeno: cilj projekta, pomem-
bnost projekta za narodno gospodarstvo,
ekološke in energetske učinke, tehnolo-
ško kompleksnost izdelka oziroma storitve,
tehnološko zahtevnost proizvodnje, vpliv na
zaposlovanje, ustreznost tematike RR pro-
jekta oziroma RR aktivnosti projekta in nje-
nega izvajanja, reference RR skupine in vo-
dje te skupine, realnost finančnega prikaza
RR aktivnosti projekta in vključenost mladih
raziskovalcev oziroma novo zaposlenih dok-
torjev in magistrov.

Pri odločanju o nadaljevanju sofinancira-
nja projektov, prijavljenih pod točko 2.1.2.
tega razpisa, bo strokovna komisija pregle-
dala poročila o dosedanjem opravljenem
delu ter napoved nadaljnjih del do zaključ-
ka projekta. Pri tem bo upoštevala nasled-
nja merila:

– skladnost opisa opravljenih in najavlje-
nih del do zaključka projekta z opisom, ki
je bil prijavljen v letu 2002,

– skladnost opravljenega dela s termin-
skim planom izvajanja RR dejavnosti,

– višina do sedaj vloženih lastnih sred-
stev v izvajanje RR dejavnosti (vsaj 3x vre-
dnost že prejetih sredstev).

Neizpolnjevanje posamezne točke meril
je razlog za prekinitev nadaljnjega sofinan-
ciranja ter vračilo že izplačanih sredstev po
19. členu sklenjene pogodbe v letu 2002.

5. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je

na razpolago za izvedbo predmeta tega jav-
nega razpisa

– v letu 2003 znaša 900 mio SIT – za
vloge pod točkama 2.1.1. in 2.1.2.,

– v letu 2004 znaša do 500 mio SIT –
za vloge pod točko 2.1.1.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 1739 proračuna RS za leti 2003 in 2004.

Višina sofinanciranja posameznih projek-
tov je odvisna od števila vlog in doseženih
meril iz točke 4 tega razpisa.

Okvirna višina razpisanih sredstev za po-
samezni razpis se lahko poveča za neraz-
porejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.

6. Obdobje za porabo sredstev
Obdobji sofinanciranja sta proračunski

leti 2003 in 2004.
Sofinanciranje po tem razpisu se bo pri-

čelo v letu 2003, in sicer po opravljenem
ocenjevalnem postopku, sprejetem sklepu
o sofinanciranju ter po sklenitvi pogodbe.
Izvajanje RR projekta oziroma RR aktivnosti
razvojnega projekta traja praviloma eno le-
to, sofinanciranje RR projekta pa največ dve
proračunski leti.

7. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora vsebovati poleg popolno iz-

polnjenega obrazca TSG/03 še vse prilo-
ge, ki so navedene v razpisni dokumenta-
ciji (navodila za pripravo in oblikovanje vlog
za pridobitev subvencije za izvajanje RR ak-
tivnosti tehnološko razvojnih projektov po-
djetij).

Popolna vloga mora biti dostavljena na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 14. 3.
2003 (velja poštni žig do vključno 13. 3.
2003 ali oddaja v glavni pisarni Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje 14. 3. 2003 do 11. ure) v
zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj, vlo-
ga na razpis – Dodeljevanje spodbud za
tehnološko razvojne projekte«.

Na prednji strani ovojnice morata biti za-
pisana še: številka objave razpisa v Uradnem
listu RS ter vrsta razpisa, na katerega se
prijavljate (2.1.1. ali 2.1.2.). Na zadnji strani
mora biti napisan polni naslov pošiljatelja.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.

8. Datum odpiranja vlog
Komisijsko odpiranje vlog bo dne 20. 3.

2003 v prostorih Ministrstva za gospodar-
stvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in ni javno.

Vse komisijsko sprejete vloge bodo
ocenjene na podlagi pogojev in meril za
ocenjevanje RR aktivnosti tehnološkega
razvoja, ki so navedeni v razpisni dokumen-
taciji. Končna ocena je rezultat ocene te-
hnološke vrednosti in ocene ekonomskih
kazalcev projekta.

9. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih raz-

pisa za dodeljevanje spodbud za tehnolo-
ško razvojne projekte obveščeni v roku 45
dni od datuma odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg/ ali na sedežu Mini-
strstva za gospodarstvo. Razpisna doku-
mentacija se lahko posreduje tudi po elek-
tronski pošti, če s strani podjetja na spodaj
navedeni e-mail naslov posredujete proš-
njo za dvig razpisne dokumentacije. Dodat-
ne informacije so na voljo na tel.
01/478-32-03, kontaktna oseba Radovan
Križman ali na tel. 01/478-36-41, kontaktna
oseba Mateja Nemanič.

Morebitna vprašanja je mogoče posre-
dovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: Radovan.Krizman@gov.si ali m.nema-
nic@gov.si oziroma faksu 01/478-32-90.

Ministrstvo za gospodarstvo
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Št. 012-26/2003 Ob-86952

Na podlagi Spremembe proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o jav-
nih 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 gospodar-
stvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja

javni razpis
za spodbujanje prijav podjetij na razpise
6. okvirnega programa Evropske unije v

letu 2003

1. Neposredni uporabnik: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotniko-
va 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stro-

škov, ki nastajajo pri pisanju prijav projektov
v shemo 6. okvirnega programa Evropske
unije. Postopek prijave v to shemo je zaradi
visokega zahtevanega števila partnerjev po-
vezanih v konzorcij, priprave konzorcijskih
pogodb (varovanje intelektualne lastnine in
načina širjenja rezultatov projekta), poudar-
jene znanstveno tehnološke odličnosti, do-
be trajanja, finančne intenzivnosti in visokih
administrativnih zahtev dolgotrajno delo, ki
podjetjem povzroča dodatne stroške, ki pa
jih pri stroških projekta 6. okvirnega progra-
ma ne morejo uveljavljati.

Cilj ministrstva je povečati uspešno ude-
ležbo slovenskih podjetij v mednarodnih
konzorcijih, ki temeljijo na znanju. Take po-
vezave so dolgotrajnejše kot trgovske po-
vezave in zagotavljajo integracijo Slovenije
na skupni trg EU na visokem tehnološkem
nivoju.

Podjetja z vključevanjem v mednarodne
multilateralne projekte poleg novih delov-
nih mest doma in širjenja proizvodnje v tuji-
no, novih partnerjev, trženja visoko tehno-
loških izdelkov in storitev, ki ustrezajo za-
htevnim zahodno-evropskim in svetovnim
merilom, novih trgov in novih znanj pridobi-
vajo tudi ugled in zagotavljajo Sloveniji pre-
poznavnost v elitnih klubih držav.

Ministrstvo z razpisom spodbuja podje-
tja, posebej mala in srednja podjetja, zdru-
ženja podjetij in podporne organizacije, ki
bodo slovenskim podjetjem s kasnejšim iz-
vajanjem mednarodnega projekta lajšale
vključevanje v mednarodne sheme razpisov.

Ministrstvo bo upravičencem, upošteva-
joč merila ocenjevanja, podelilo nepovrat-
no subvencijo.

Subvencija se podeli za stroške pove-
zane s pripravo projekta.

3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s

sedežem v Republiki Sloveniji:
– ki niso v stečajnem postopku, postop-

ku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki imajo poravnane obveznosti do dr-

žave;

– ki niso v stanju kapitalske neustrezno-
sti po 10. členu Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij;

– ki ne pridobivajo državnih pomoči za
podjetja v težavah;

– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna.

Sodelujejo lahko tudi združenja podje-
tij, ki s pismom o nameri oziroma dokazilom
o doseženem dogovoru potrdijo sodelova-
nje pri skupnem projektu, in ki so določila
nosilno podjetje, da v imenu skupine na-
stopa kot prijavitelj in pogodbeni partner z
ministrstvom.

Sodelujejo lahko tudi podporne organi-
zacije, ki bodo z delom na projektu poma-
gale slovenskim podjetje pri uspešnejšem
vključevanju v mednarodne integracije. Ta-
ke organizacije so tehnološki parki, tehno-
loški centri, regionalne in lokalne razvojne
organizacije, inkubatorji,…

Posamezno podjetje lahko v enem letu
prijavi največ 1 projekt z istim konzorcijem
partnerjev.

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. Merila za izbiro projektov
Podjetja, podporne organizacije ali zdru-

ženja podjetij bodo upravičena do subven-
cije, če bodo prijavila projekt v enega izmed
naslednjih instrumentov uresničevanja 6.
okvirnega programa EU:

– integrirani projekti,
– mreže odličnosti,
– ciljni raziskovalni in inovacijski projekti,
– koordinacijske aktivnosti,
– podporne aktivnosti,
– infrastrukturni programi,
– Marie Curie štipendije (host),
– posebni ukrepi za mala in srednja po-

djetja.
Definicije instrumentov ureja Regulacija

Evropskih skupnosti št. 2321/2002 (REGU-
LATION (EC)No 2321/2002), ki je del raz-
pisne dokumentacije.

5. Višina sredstev
Višina sredstev je odvisna od zahtevno-

sti instrumenta uresničevanja 6. okvirnega
programa EU po katerem bo projekt pote-
kal:

– integrirani projekti – do 2,000.000
SIT,

– mreže odličnosti – do 2,000.000 SIT,
– ciljni raziskovalni in inovacijski projekti

– do 2,000.000 SIT,
– koordinacijske aktivnosti – do

1,000.000 SIT,
– podporne aktivnosti – do 1,000.000 SIT,
– infrastrukturni programi – do 1,000.000

SIT,
– Marie Curie štipendije (host) – do

1,000.000 SIT,
– posebni ukrepi za mala in srednja po-

djetja – do 1,000.000 SIT.

Slovenski koordinator mednarodnega
konzorcija, ki pripravlja projekt, dobi dvojno
vsoto, glede na instrument, po katerem pri-
pravljajo projekt.

6. Orientacijska vrednost
Orientacijska vrednost javnega razpisa je

100,000.000 SIT.
Subvencije se bodo dodeljevale do po-

rabe sredstev po zaporedju predloženih
popolnih vlog.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 1803.

7. Obdobje za porabo sredstev
Predvideno obdobje porabe sredstev:

do konca leta 2003.
8. Način prijave in razpisni rok
Rok za predložitev vlog je do porabe

sredstev.
Popolna vloga, v skladu z navodili iz raz-

pisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, ali oddaja v glavno
pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotni-
kova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oz-
nako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z na-
vedbo naslova razpisa in številko te objave
razpisa na prednji ter polnim naslovom po-
šiljatelja na zadnji strani. Nepravilno oprem-
ljene vloge bodo brez obravnave vrnjene
pošiljatelju.

Rok za prvo oddajo vlog je četrtek, 27.
marca 2003. Rok za naslednje oddaje je
vsak zadnji petek v mesecu.

V zaporedje predloženih vlog, ki bodo
dospele do določenega roka, bodo lahko
vključene tiste, ki bodo pravilno označene
na ovitku.

9. Odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo

potekalo v prostorih Ministrstva za gospo-
darstvo.

Odpiranje po zaporedju dospelih vlog,
ki bodo vložene do določenega roka, bo
izvedla komisija ministrstva. Prvo odpiranje
bo v ponedeljek, 1. aprila 2003. Naslednja
odpiranja bodo izvedena vsak prvi delovni
dan v mesecu, do porabe sredstev.

10. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih raz-

pisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg ali na sedežu Mini-
strstva za gospodarstvo. Razpisna doku-
mentacija se lahko posreduje tudi po elek-
tronski pošti, na podlagi zahteve podjetja
na spodaj navedeni e-mail naslov.

12. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo vsak de-

lovni dan med 9. in 12. uro po tel.
01/478-33-26, kontaktna oseba: Peter Po-
lajnar.

Morebitna vprašanja je mogoče posre-
dovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: Peter.Polajnar@gov.si.

Ministrstvo za gospodarstvo
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Št. 50-17/2003 Ob-86841 
 
Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter začasni 
uporabi sklepa št. 1/2002 skupnega odbora sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o 
protokolu B k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo, (Uradni list RS, št. 116/02) in na 
podlagi 6. 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 dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v 
skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter 

začasni uporabi sklepa št. 1/2002 skupnega odbora sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in 
Republiko Latvijo o protokolu B k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 2 
Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter začasni uporabi sklepa 
št. 1/2002 skupnega odbora sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o protokolu B k 
sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo  (Uradni list RS, št. 116/02) naslednje količine 
blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot. 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Količina(1) (t) Obdobje (rok)  
uvoza  

    

0406 Sir in skuta   

0406 40   –  Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi  plesnimi nastalimi 
v jedru sira 
 

20 do 31.12.2003 

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže   
0808 10 –  Jabolka:   
0808 10 10 – –   jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 

15.  decembra 
 

100 od 16.9. do 15.12.2003 
 

 
(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. 
 

Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo 
na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
115/02).  
 
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in 
količinami, v skladu z  drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni 
list RS, št. 115/02). Vsaka ponudba je zavezujoča.  Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti 
umakniti. 
 
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 
30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu 
zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na 
transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega 
zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je 
možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z 
deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek. 
 
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v 
višini 1.700 SIT. 
 

Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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Št. 50-16/2003 Ob-86842 
 
Na podlagi  Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS, 
št. 116/02) in na podlagi 6. 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 dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v 
skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo  

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 2 
Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS, št. 116/02) 
naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot. 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Količina(1) 
(t) 

Obdobje (rok) 
 uvoza 

    
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 

 
50 do 31.12.2003 

0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 
 

100 do 31.12.2003 

0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil 
    

20 do 31.12.2003 

0406 Sir in skuta   
0406 30 –  Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu 20 

 
do 31.12.2003 

0703 Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice; sveža 
ali ohlajena 

  

0703 20 00 –  Česen 30 
 

do 31.12.2003 

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže   
0808 10 –  Jabolka:   
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do  

15. decembra 
200   od 16.9. do 15.12.2003 

   
 
(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. 
 
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo 
na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
115/02).  
 
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in 
količinami, v skladu z  drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni 
list RS, št. 115/02). Vsaka ponudba je zavezujoča.  Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti 
umakniti. 
 
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 
30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu 
zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na 
transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega 
zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je 
možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z 
deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek. 
 
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v 
višini 1.700 SIT. 
 

Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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Št. 50-15/2003 Ob-86843 
 
Na podlagi Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na 
trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih 
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22.05.2000),  (Uradni list RS, št. 116/02) in na podlagi 6. 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 dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v 
skladu z Uredbo o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in 

Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v 
delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko 

Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu 
(Bruselj, 22.05.2000) 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 
Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi 
in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in 
začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v 
kmetijstvu (Bruselj, 22.05.2000),  (Uradni list RS, št. 116/02), naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe 
pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot. 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) (t) Obdobje (rok) uvoza  
    
0202 Meso goveje, zamrznjeno 1000 

 
do 30.6.2003 

0202 10 00 –  Trupi in polovice   
iz 0202 10 00 10 – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 –  Drugi kosi s kostmi:   
0202 20 10 – –  "kompenzirane" četrti   
iz 0202 20 10 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti   
iz 0202 20 30 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti   
iz 0202 20 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 90 – –  drugo   
iz 0202 20 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 30 –  Brez kosti:   

0202 30 10 

– –  sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, 
vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem 
bloku; kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden 
vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet 
kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu 

  

0202 30 50 – –  vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom 
plečeta   

0202 30 90 – –  drugo 
   

 
0203  

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno   

  –  Sveže ali ohlajeno:   
0203 12  – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:   
  – – –  domačih prašičev:   
0203 12 11  – – – –  šunke in njihovi kosi 900 

 
do 31.12.2003  

0406  Sir in skuta   
0406 40  –  Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v 

jedru sira 
 

 200 do 31.12.2003 
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0702 00 00  Paradižnik, svež ali ohlajen   
  –  od 1. oktobra do 31. maja 4.000 do 31.5.2003 in 

od 1.10. 2003 
do 31.12.2003  

 
0703 Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, 

sveža ali ohlajena 
  

0703 10 − Čebula in šalotka: 300 do 31.12.2003 
 −− čebula:   
0703 10 19 −−− drugo   
0703 10 90 −− šalotka 

 
  

0703  Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, 
sveža ali ohlajena 

  

0703 20 00  –  Česen 200 do 31.12.2003 
 

  

(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. 

 
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo 
na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
115/02).  
 
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in 
količinami, v skladu z  drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni 
list RS, št. 115/02). Vsaka ponudba je zavezujoča.  Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti 
umakniti. 
 
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 
30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu 
zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na 
transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega 
zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je 
možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z 
deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek. 
 
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v 
višini 1.700 SIT. 
 

Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 
 
Št. 50-14/2003 Ob-86845 
 
Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo ter začasni 
uporabi dodatnega protokola št. 2 o spremembi Protokola 3 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih 
upravnega sodelovanja (Uradni list RS, št. 116/02) in na podlagi 6. 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 dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v 
skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo ter 

začasni uporabi dodatnega protokola št. 2 o spremembi Protokola 3 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in 
načinih upravnega sodelovanja  

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 2 
Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo ter začasni uporabi 
dodatnega protokola št. 2 o spremembi Protokola 3 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega 
sodelovanja (Uradni list RS, št. 116/02) naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga 
v okviru carinskih kvot. 
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Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) (t)  Obdobje (rok) uvoza  

    

0406 Sir in skuta 100 do 31.12.2003 

0406 90 – Sir, drug:   

 – – drugi:   

0406 90 29 – – – kačkaval   

 – – – feta:   

0406 90 31 – – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih ali drugih trdnih 

kontejnerjih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože 

  

0406 90 33 – – – – drugo   

 – – – drugo:   

0406 90 50 – – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v 

mehovih iz ovčje ali kozje kože 

  

 – – – – drugo:   

 – – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in vsebnostjo 

vode, izračunane v nemaščobni snovi: 

  

 – – – – – – več kot 47 mas.% pa do vključno 72 mas.%:   

 – – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobnih 

snovi: 

  

0406 90 86 – – – – – – – –  več kot 47 mas.% pa do vključno 52 mas.%   

0406 90 87 – – – – – – – – več kot 52 mas.% pa do vključno 62 mas.%   

0406 90 88 – – – – – – – – več kot 62 mas.% pa do vključno 72 mas.% 

 

  

0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen 

 od 1. januarja do 14. maja 

 

 

500 

 

  do 14.5.2003 

 

(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. 

 
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo 
na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
115/02).  
 
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in 
količinami, v skladu z  drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni 
list RS, št. 115/02). Vsaka ponudba je zavezujoča.  Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti 
umakniti. 
 
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 
30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu 
zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na 
transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega 
zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je 
možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z 
deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek. 
 
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v 
višini 1.700 SIT. 
 

Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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Št. 511-1/2003 Ob-86846 
 
Na podlagi Uredbe o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega 
protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS, št. 113/02) in na podlagi 6. 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 dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v 
skladu z Uredbo o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi 

dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogami 4, 9, 
11, 16, 21, 26, 32 in 34 Uredbe o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi 
dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS, št. 113/02) naslednje 
količine blaga, ki se delijo po sistemu dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot. 
 

1. Za uvoz iz Republike Bolgarije 
 
Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Količina(1) (t) Obdobje (rok) uvoza  

    
0406 Sir in skuta   
0406 90 –  Sir, drug 50 

 
do 31.12.2003 

0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen 
–  od 1. januarja do 14. maja   

 
100  

 
  do 14.5.2003 
  

0707 00 Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene 200 do 31.12.2003 
0707 00 05 –  Kumare   
0707 00 90 –  Kumarice  

 
 

 

(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. 

 
2. Za uvoz iz Češke Republike 

 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) 

 
Obdobje (rok) uvoza  

    
0808  Jabolka, hruške in kutine, sveže   
0808 10  –  Jabolka:   
0808 10 10  – –  jabolka za predelavo, razsuta, od  

        16. septembra do 15. decembra 
 

3.000 t 
 

 
od 16.9. do 15.12.2003 

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nesoljeni, 
v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz 
mesa ali drugih klavničnih izdelkov 

  

 − Meso, prašičje 100 t do 30.6.2003 
0210 11 −− šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi   
0210 19 −− drugo   
 − Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in 

drugih klavničnih izdelkov: 
  

0210 99 −− drugo:   
 −−− meso:   
0210 99 10 −−−− konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno 
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2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; 
grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009  

 
500 hl 

 
do 31.12.2003 

2204 10 –  Peneča vina :   
2204 21 – –  v posodah do vključno 2 l:   
2204 29 – –  drugo:   
2204 30 –  Drug grozdni mošt 

 
  

 

 (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. 

 
3. Za uvoz iz Republike Madžarske 

 
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Količina(1) 
 

Obdobje (rok) 
uvoza 

    
0406 Sir in skuta 400 t do 31.12.2003 
0406 40 –  Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi    

    plesnimi nastale v jedru sira 
  

0406 90 –  Sir, drug:   
 – –  drugi:   
 – – –  feta:   
0406 90 31 – – – –  iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih 

ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico ali v 
mehovih iz ovčje ali kozje kože 

  

 – – –  drugo:   
0406 90 50 – – – –  siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v 

čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje 
kože 

 
 
 
 

 

0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen 
 
 

500 t do 30.6.2003 in 
od 1.10.2003 do 31.12.2003 

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: 

  

2204 21 – –  v posodah do vključno 2 l: 
 

500 hl do 31.12.2003 

2204 29 – –  drugo: 4.500 hl 
 

do 31.12.2003 

  

(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. 

                 
4. Za uvoz iz Republike Poljske 

 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) (t) Obdobje (rok) uvoza  

    
0406 Sir in skuta 200 do 31.12.2003 
0406 40 –  Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru 

sira 
  

0406 90 –  Sir, drug:   
 – –  drugi:   
 – – –  drugo:   
 – – – –  drugo:   
 – – – – –  z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in 

vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi: 
  

0406 90 93 – – – – – –  več kot 72 mas.%   
0406 90 99 – – – – –  drugo  

 
 

 

 (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. 
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5. Za uvoz iz Romunije 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina (t) 
 

Obdobje (rok) uvoza 

    
0705 Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali 

ohlajena 
  

 –  Solata:   
0705 11 00 –  v glavicah 

– – – od 1. do 31. decembra 
50 od 1.12.  

do 31.12.2003 
 

 
6. Za uvoz Republike Slovaške 

 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) 

 
Obdobje (rok) uvoza  

    
0210 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 t 

 
 
do 30.6.2003 
 

 − Meso, prašičje   
0210 11 −− šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi   
0210 19 −− drugo   
 − Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih 

klavničnih izdelkov: 
  

0210 99 −− drugo:   
 −−− meso:   
0210 99 10 −−−− konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno   
0406 Sir in skuta    50 t 

 
do 31.12.2003 

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže   
0808 10 –  Jabolka:   
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 

15. decembra    
 

2.000 t 
 

 
od 16.9. do 15.12.2003 

2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni 
mošt, razen tistega iz tar. št. 2009 

500 hl do 31.12.2003 

2204 10   − Peneča vina:   
 −Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je 

ustavljena z dodajanjem alkohola: 
  

2204 21 −− v posodah do vključno 2 l:  
 

 

2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni 
mošt, razen tistega iz tar. št. 2009 

1.000 hl do 31.12.2003 

2204 29 −− drugo:   
2204 30  Drug grozdni mošt 

 
  

 

(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. 

 
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo 
na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
115/02).  
 
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in 
količinami, v skladu z  drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni 
list RS, št. 115/02). Vsaka ponudba je zavezujoča.  Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti 
umakniti. 
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Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 
30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu 
zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na 
transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega 
zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je 
možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z 
deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek. 
 
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v 
višini 1.700 SIT. 
 

Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 
 
Št. 50-3/2003 Ob-86848 
 
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 6. 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 dražbe pravic do uvoza 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 1 
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 dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot. 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina (1) 

 (t) 
Obdobje (rok) 

uvoza  
    
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno   
0201 10 00 –  Trupi in polovice  69        do 30.6.2003 
    
0201 20 –  Drugi kosi s kostmi: 160      do 30.6.2003 
0201 20 20 – –  "kompenzirane četrti"    
0201 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti   
0201 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti   
0201 20 90 – –  drugo   
0201 30 00 –  Brez kosti    
    
0202 Meso goveje, zamrznjeno   
0202 10 00 –  Trupi in polovice 264  do 30.6.2003 
    
0202 20 –  Drugi kosi s kostmi: 160  do 30.6.2003 
0202 20 10 – –  "kompenzirane" četrti   
0202 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti   
0202 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti    
0202 20 90 – –  drugo    
0202 30 –  Brez kosti:   
0202 30 10 – –  sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka 

sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku; 
kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje 
sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del 
pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu 

  

0202 30 50 – –  vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom plečeta   
0202 30 90 – –  drugo   
    
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 160  do 30.6.2003 
0201 10 00 –  Trupi in polovice:   
iz 0201 10 00 10 – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
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0201 20 –  Drugi kosi s kostmi:   
0201 20 20 – –  "kompenzirane četrti":   
iz 0201 20 20 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0201 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:   
iz 0201 20 30 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0201 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:   
iz 0201 20 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0201 20 90 – –  drugo:   
iz 0201 20 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0201 30 00 –  Brez kosti:   
iz 0201 30 00 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 Meso goveje, zamrznjeno   
0202 10 00 –  Trupi in polovice:   
iz 0202 10 00 10 – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 –  Drugi kosi s kostmi:   
0202 20 10 – –  "kompenzirane" četrti:   
iz 0202 20 10 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:   
iz 0202 20 30 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:   
iz 0202 20 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 90 – –  drugo:   
iz 0202 20 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 30 –  Brez kosti:   
0202 30 10 – –  sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka 

sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku; 
kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje 
sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del 
pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu: 

  

iz 0202 30 10 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 30 50 – –  vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom plečeta:   
iz 0202 30 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 30 90 – –  drugo:   
iz 0202 30 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
    

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 
sušeni ali prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

42  
 

do 30.6.2003 

 –  Meso, prašičje:   
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:   
 – – –  domačih prašičev:   
 – – – –  nasoljena ali v slanici:   
0210 11 11 – – – – –  šunke in njihovi kosi   
0210 11 19 – – – – –  plečeta in njihovi kosi   
 – – – –  posušena ali prekajena:   
0210 11 31 – – – – –  šunke in njihovi kosi   
0210 11 39 – – – – –  plečeta in njihovi kosi   
0210 11 90 – – –  drugo   
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi:   
 – – –  domačih prašičev:   
0210 12 11 – – – –  soljene ali v slanici   
0210 12 19 – – – –  sušene ali prekajene   
0210 12 90 – – –  drugo   
0210 19 – –  drugo:   
 – – –  domačih prašičev:   
 – – – –  soljeno ali v slanici:   
0210 19 10 – – – – –  prekajene prašičje polovice ali njihovi kosi   
0210 19 20 – – – – –  prekajene skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali 

srednji deli 
  

0210 19 30 – – – – –  prednji deli in njihovi kosi   
0210 19 40 – – – – –  ledja in njihovi kosi   
 – – – – –  drugo:   
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0210 19 51 – – – – – –  brez kosti   
0210 19 59 – – – – – –  drugo   
 – – – –  sušeno ali prekajeno:   
0210 19 60 – – – – –  prednji deli in njihovi kosi   
0210 19 70 – – – – –  ledja in njihovi kosi   
 – – – – –  drugo:   
0210 19 81 – – – – – –  brez kosti   
0210 19 89 – – – – – –  drugo   
0210 19 90 – – –  drugo   
    
0210 20 –  Meso, goveje: 8  do 30.6.2003 
0210 20 10 – –  s kostmi   
0210 20 90 – –  brez kosti 

 
  

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 4.000 
 

do 15.7.2003 

0808 10 –  Jabolka:   
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do  

15. decembra 
  

 – –  drugo:   
0808 10 20 – – –  vrste zlati delišes   
0808 10 50 – – –  vrste granny smith   
0808 10 90 – – –  druga  

 
 

 

(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. 

 
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo 
na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
115/02).  
 
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in 
količinami, v skladu z  drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni 
list RS, št. 115/02). Vsaka ponudba je zavezujoča.  Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti 
umakniti. 
 
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 
30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu 
zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na 
transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega 
zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je 
možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z 
deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek. 
 
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v 
višini 1.700 SIT. 
 

Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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Št. 50-13/2003 Ob-86849 
 
Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael (Uradni list RS, št. 
113/02) in na podlagi 6. 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 dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v 
skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 2 
Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael (Uradni list RS, št. 113/02) 
naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot. 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina (t) 
 

Obdobje (rok) 
 uvoza  

    
0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen   

– od 1. januarja do 14. maja 
– od 1. novembra do 31. decembra 

50   
 do 14.5.2003 in  
od 1.11. do 31.12.2003 
 

 
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo 
na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
115/02).  
 
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in 
količinami, v skladu z  drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni 
list RS, št. 115/02). Vsaka ponudba je zavezujoča.  Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti 
umakniti. 
 
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 
30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu 
zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na 
transakcijski račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega 
zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je 
možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z 
deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek. 
 
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v 
višini 1.700 SIT. 
 

Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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Št. 020-9/2003 Ob-86745
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.

l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Sprememb 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 7. poglavja Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01 in 88/02), objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje informativnih,
ozaveščevalnih in promocijskih

projektov v letu 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Dunajska c. 48, 1000
Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je oddaja sred-

stev za sofinanciranje informativnih, ozave-
ščevalnih in promocijskih projektov s podro-
čja okolja, prostora in energetike v letu 2003
in pomenijo podporo dejavnostim Ministrstva
za okolje, prostor in energijo. Vsebinsko je
razdeljen na dva sklopa:

A) sofinanciranje informativnih, ozavešče-
valnih in promocijskih projektov,

B) sofinanciranje nekomercialnih perio-
dičnih medijev (tiskanih javnih glasil oziroma
publikacij).

Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
projekta za sofinanciranje in določitev višine
sofinanciranja, bodo uporabljena merila za
ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja po-
samezne vloge bo izveden s točkovanjem
po naslednjih merilih:

Sklop A: reference izvajalca, ustreznost
cene glede na projekt, kakovost načrta za
izvedbo projekta (izvedbena celovitost in
razčlenjenost), stopnja doseganja ciljnih jav-
nosti v okviru predlaganega projekta.

Sklop B: prispevek k informiranju/širjenju
zavesti/izobraževanju javnosti o vsebinah, po-
vezanih s področji delovanja ministrstva,
ustreznost cene glede na projekt, reference
izvajalca (strokovna usposobljenost članov
uredništva), zmanjševanje primanjkljaja zasto-
panosti teme v medijih, predvidena naklada
(čim večja je naklada, tem večje je lahko šte-
vilo doseženih točk), vizualna podoba.

Ocenjevanje in vrednotenje vsake popol-
ne vloge bo izvedeno s točkovanjem po po-
sameznem merilu. Dodelitev sredstev sofi-
nanciranja za posamezno vlogo je možna
do zneska zaprošenih sredstev oziroma naj-
več do 50% vrednosti celotne izvedbe pro-
jekta, pri čemer je najvišji možni znesek so-
financiranja 1,5 mio SIT.

Komisija sofinancerja bo po zaporedju
najvišje ocenjenih vlog izvedla presojo pri-
merne dodelitve sredstev za sofinanciranje
projekta z vidikov izvedljivosti, ostalih virov
sofinanciranja in možnosti optimiziranja izved-
be projekta glede na predvideno strukturo
stroškov. Poleg skupnega zbira točk bo ta
presoja osnova za dodelitev višine sredstev
sofinanciranja za posamezno vlogo. Sred-
stva za sofinanciranje bodo dodeljena po
razvrstitvi najprimernejših vlog izbranim vlo-
gam okvirno do porabe razpisanih sredstev.

Natančnejši opis predmeta razpisa, pogo-
ji in merila za odobritev sredstev sofinancira-
nja, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

3. Okvirna višina sredstev: skupna predvi-
dena višina sredstev za sofinanciranje je 14
mio SIT; od tega so okvirno predvidena
sredstva v višini 9 mio SIT za sklop A in 5
mio SIT za sklop B, in sicer na proračunski
postavki 4405.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca decembra 2003.

5. Rok, v katerem lahko prosilci predloži-
jo vloge in način predložitve vlog: predlaga-
telj mora poslati oziroma dostaviti vlogo do
3. marca 2003, do 15. ure na naslov: Mini-
strstvo za okolje, prostor in energijo, Dunaj-
ska c. 48, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako, da
je na prednji strani ovojnice navedeno “Ne
odpiraj - vloga“, številka objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS, naziv javnega razpi-
sa ter sklop javnega razpisa, na katerega se
predlagatelj prijavlja (sklop A oziroma sklop
B). Na hrbtni strani ovojnice naj bo navede-
no ime in točen naslov predlagatelja. Za oz-
načbo ovojnice lahko predlagatelj uporabi
Obrazec povabila k oddaji vloge, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo dne
4. marca 2003, na naslovu: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska c. 48,
Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.

Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja, s sprotnim pre-
gledom in ocenjevanjem posamezne vloge.

7. Predlagatelji bodo v postopku obvešče-
ni o potrebni dopolnitvi, najpozneje v 45 dneh
od dneva odpiranja pa o izidu javnega razpisa.

8. Razpisna dokumentacija je ves čas tra-
janja razpisa na voljo na spletnem naslovu
www.gov.si/mop/, v rubriki Oglasna deska,
oziroma v vložišču Ministrstva za okolje, pro-
stor in energijo, Dunajska c. 48, 1000 Ljub-
ljana (2. nadstropje). Dodatne informacije v
zvezi z razpisno dokumentacijo in postop-
kom javnega razpisa lahko predlagatelj dobi
vsak delovnik pri Mateji Simčič, tel.:
01/478-73-45, faks: 01/478-74-15, e-pošta:
mateja.simcic@gov.si.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 24/03 Ob-86813
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št 6/03), Uredbo o metodologiji za do-
ločitev osnov za izračun sredstev za izvaja-
nje javne službe na področju kulture za leto
2003 (Uradni list RS, št. 117/02) in Pravilni-
kom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02), Ministrstvo za kulturo (v nada-
ljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov na

področjih umetnosti in založništva, ki jih
bo v letu 2003 financirala Republika

Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo

(v nadaljevanju: programski razpis 1,
oznaka P1- 03)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana

1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je financiranje javnih kul-

turnih programov nevladnih in zasebnih kul-
turnih organizacij s statusom pravne osebe
na naslednjih področjih ustvarjanja in posre-
dovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene
umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne
umetnosti, intermedijske umetnosti in založ-
ništvo (nadaljevanju: programi).

2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organiza-

cije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki delujejo na razpisnih področjih (v nadalje-
vanju: upravičene osebe).

Predlagatelj programa je odgovorni nosi-
lec programa v vlogi organizatorja, producen-
ta ali založnika, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa kulturno organizacijo.

Soorganizator/soproducent/sozaložnik
je tisti partner predlagatelja programa, ki je
bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v
izvedbo in financiranje programskega sklopa
oziroma programske enote. Njegova finan-
čna soudeležba z lastnimi ali pridobljenimi
sredstvi, mora dosegati vsaj 5% vseh predvi-
denih stroškov programskega sklopa ali pro-
gramske enote. Finančna soudeležba do-
mače pravne osebe ne sme vključevati tistih
materialnih stroškov ali stroškov storitev, ki
bodo v letu 2003 predvidoma in za isti na-
men financirani iz državnega proračuna, na-
menjenega kulturi.

Program je po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti in ustreza umetni-
škim, kulturnopolitičnim, strokovnim in dru-
gim kriterijem. Sestavljajo ga eden ali več
programskih sklopov ter sklopa, povezana s
trajnejšim delovanjem: splošni stroški delo-
vanja in nakup opreme. Program je moč raz-
brati iz izpolnjenega zbirnega prijavnega
obrazca.

Dodatni programski sklop (točka 9) je na-
menjen financiranju izobraževalnih programov
na področjih umetnosti in založništva. Za-
prošeni znesek financiranja programa lahko
dosega do 90% vseh predvidenih stroškov
in ne sme presegati višine sredstev, ki so
opredeljena v razpisni dokumentaciji na po-
sameznem razpisnem področju (posebni
pogoji!).

Osnovno razpisno področje je tisto raz-
pisno področje predlagatelja, ki v pretežni
meri, po obsegu in načinu izvajanja progra-
ma opredeljuje njegovo dejavnost.

Programski sklop je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in
v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo
ga ena ali več programskih enot. Programski
sklop je moč razbrati iz enega ali več izpol-
njenih prijavnih obrazcev za razpisani pro-
gramski sklop. Zaprošeni znesek financira-
nja posameznega programskega sklopa lah-
ko dosega do 70% vseh predvidenih stro-
škov in ne sme presegati višine sredstev, ki
so opredeljena v razpisni dokumentaciji na
posameznem razpisnem področju (posebni
pogoji!).

Programski sklopi z ostalih razpisnih po-
dročij so sklopi, ki sodijo na druga razpisna
področja P1- 03 in ne opredeljujejo osnov-
ne oziroma poglavitne dejavnosti predlaga-
telja.
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Sklopa, povezana s trajnejšim delova-
njem, ki predvidevata financiranje stroškov,
nastalih z delovanjem predlagatelja pri izvaja-
nju programa v letu 2003, sta: splošni stro-
ški delovanja in nakup opreme. Do financira-
nja teh stroškov gospodarske organizacije
niso upravičene. Predlagatelj lahko zaprosi
za financiranje splošnih stroškov delovanja v
višini do 50% vseh predvidenih stroškov, ki
obenem ne smejo presegati višine sredstev,
ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji na
posameznem razpisnem področju (posebni
pogoji!). Do teh stroškov je upravičen vsak
predlagatelj, ki se s svojim programom uvrsti
v končni izbor. Do sofinanciranja nakupa
opreme v višini do 50% vseh predvidenih
stroškov, ki obenem ne smejo presegati viši-
ne sredstev, ki je opredeljena v razpisni do-
kumentaciji na posameznem razpisnem po-
dročju (posebni pogoji!), je upravičen le pre-
dlagatelj, ki se s svojim programom uvrsti v
končni izbor.

Programska enota je posamezna pro-
gramska aktivnost, na primer: konkretna pro-
dukcija, mednarodno gostovanje, festivalski
dogodek, koncert, razstava, knjižni naslov.

Prednostni programski sklop je tisti pro-
gramski sklop, ki je na posameznem razpi-
snem področju v letu 2003 obravnavan pre-
dnostno.

Prednostna zvrst je tista zvrst na posa-
meznem razpisnem področju, ki je v letu
2003 obravnavana prednostno.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa po posamez-
nih programskih sklopih, sklopih in vseh pro-
gramskih enotah, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).

3. Osnovna razpisna področja
3.1 Uprizoritvene umetnosti
Program obsega naslednje programske

sklope: produkcija in postprodukcija v Slo-
veniji; organizacija mednarodnih festivalov in
platform; mednarodna gostovanja; izobraže-
valni program; programski sklopi z ostalih raz-
pisnih področij. Sestavni del programa sta
sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem:
splošni stroški delovanja; nakup opreme.

3.2 Glasbene umetnosti
Program obsega naslednje programske

sklope: glasbeno-scenska, folklorna in ba-
letna produkcija in postprodukcija v Sloveni-
ji; organizacija festivalov; organizacija koncer-
tnih ciklov; izdaja glasbenih revij; izdaja not-
nih izdaj; izdaja na nosilcih zvoka, naročila
izvirnih slovenskih glasbenih del in koreo-
grafij; mednarodno sodelovanje; izobraževal-
ni program; programski sklopi z ostalih razpi-
snih področij. Sestavni del programa sta
sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem:
splošni stroški delovanja; nakup opreme.

3.3 Vizualne umetnosti
Program obsega naslednje programske

sklope: organizacija razstavnih programov v
Sloveniji; mednarodno sodelovanje; izobra-
ževalni program; programski sklopi z ostalih
razpisnih področij. Sestavni del programa sta
sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem:
splošni stroški delovanja; nakup opreme.

3.4 Intermedijske umetnosti
Program obsega naslednje programske

sklope: produkcija in postprodukcija v Slove-
niji; mednarodno sodelovanje; izobraževalni
program; programski sklopi z ostalih razpisnih

področij. Sestavni del programa sta sklopa,
povezana s trajnejšim delovanjem: splošni
stroški delovanja; nakup opreme.

3.5 Založništvo
Program obsega naslednje programske

sklope: izdaja knjig; izdaja revij; razvijanje bral-
ne kulture; organizacija literarnih festivalov; pro-
grami knjigarn; izobraževalni program; medna-
rodna dejavnost, programski sklopi z ostalih
razpisnih področij. Sestavni del programa sta
sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem: stal-
ni stroški delovanja; nakup opreme.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu

4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predla-
gatelji programov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazi-
lo: kopija izpiska iz registra, iz katere je razvi-
dno, da je predlagatelj registriran za oprav-
ljanje dejavnosti- izpisek ne sme biti starejši
od šestih mesecev!);

– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti (obvez-
no dokazilo: originalna izjava predlagatelja,
da bo v primeru izbora omogočil javno do-
stopnost!);

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvez-
no dokazilo: originalna izjava predlagatelja o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do mi-
nistrstva v letu 2002!);

– predlagajo programske sklope, katerih
zaprošeni znesek financiranja ne sme pre-
segati 70% vseh predvidenih stroškov (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava predlagate-
lja o nepreseganju finančnega deleža, ki
vsebuje tudi navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža!);

– predlagajo financiranje splošnih stro-
škov delovanja, katerih zaprošeni znesek fi-
nanciranja ne sme presegati 50% vseh pred-
videnih stroškov (obvezno dokazilo: original-
na izjava predlagatelja o nepreseganju finan-
čnega deleža, ki vsebuje tudi navedbo
predvidenih finančnih virov za pokritje preo-
stalega deleža!);

– predlagajo financiranje nakupa opreme,
katerega zaprošeni znesek financiranja ne
sme presegati 50% vseh predvidenih stro-
škov (obvezno dokazilo: originalna izjava pre-
dlagatelja o nepreseganju finančnega dele-
ža, ki vsebuje tudi navedbo predvidenih fi-
nančnih virov za pokritje preostalega dele-
ža!);

– v primeru načrtovane soorganizacije,
soprodukcije ali sozaložbe posameznega
programskega sklopa ali programske enote
priložijo naslednje obvezno dokazilo: ustrez-
no originalno zagotovilo s strani odgovorne
osebe partnerja o njegovi vsaj 5% finančni
udeležbi;

– ne prijavljajo programskih enot, ki so
že bile izbrane na programskem ali projek-
tnem razpisu ministrstva v letu 2002, ali ti-
stih programskih enot, ki so že bile izbrane
na katerem od ostalih razpisov ministrstva.
Izjema so programske enote, ki so bile pod-
prte za izvedbo prve faze –priprave (obvez-
no dokazilo: originalna izjava o tem, da pre-
dlagatelj ne sodeluje na razpisu z že izbrani-
mi programskimi enotami!);

– ne prijavljajo programskih sklopov ali
programskih enot, izbranih na razpisih Film-
skega sklada RS ali Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: origi-
nalna izjava o tem, da predlagatelj ne sode-
luje na razpisu z že izbranimi programskimi
enotami!);

– ne prijavljajo programskih sklopov ali
programskih enot, izbranih na rednem let-
nem javnem razpisu za sofinanciranje ustvar-
janja programskih vsebin na področju medi-
jev v letu 2002 ali rednem letnem javnem
razpisu za sofinanciranje projektov iz prora-
čunskega sklada za avdiovizualne medije v
letu 2002 (obvezno dokazilo: originalna izja-
va o tem, da predlagatelj ne sodeluje na
razpisu z že izbranimi programskimi enota-
mi!);

– in posebne pogoje, kot jih določa raz-
pisna dokumentacija za posamezna razpisna
področja (obvezna dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev so navedena v razpisni
dokumentaciji!).

4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija

za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica za
področja, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih oseb ter dele
vlog (po programskih sklopih) predlagateljev
programov, ki ne izpolnjujejo posebnih raz-
pisnih pogojev.

5. Splošni razpisni kriteriji
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja

na posameznem programskem sklopu v pre-
teklem obdobju, s poudarkom na letu 2002:

– trajnejše, vsaj triletno delovanje predla-
gatelja na osnovnem razpisnem področju;

– odmevnost v strokovni javnosti: število
kritiških odmevov, nagrad, udeležb na po-
membnih mednarodnih manifestacijah in
druge reference;

– dostopnost (število obiskovalcev, bral-
cev, udeležencev) in številčni doseg po na-
čelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor,
evropsko občinstvo, svetovno občinstvo);

– prepoznavnost v slovenskem kulturnem
prostoru in/ali v mednarodni javnosti;

– aktualna in kakovostna ponudba avtor-
jev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev;

– reference predlagatelja in posamezni-
kov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;

– uspešna in kakovostna- glede na pro-
storske pogoje in osebje- izvedba v zadnjih
letih, s posebnim poudarkom na letu 2002;

– obseg programa.
5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost

predlaganega programskega sklopa:
– aktualna in kakovostna ponudba avtor-

jev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev;

– stopnja celovitosti in zaokroženosti; te-
htnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
koncepta ter predvidena pravočasna, uspe-
šna in kakovostna izvedba;

– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne
interese in predvidena prepoznavnost v slo-
venskem kulturnem prostoru in/ali v medna-
rodni javnosti;

– stopnja predlagane finančne soudele-
ženosti predlagatelja z lastnimi ali pridoblje-
nimi sredstvi;

– predvidena dostopnost (število obisko-
valcev, bralcev, udeležencev) in predvideni
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številčni doseg po načelu teritorialnosti (slo-
venski kulturni prostor, evropsko občinstvo,
svetovno občinstvo);

– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;

– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjal-
nosti v pristopu in izvedbi;

– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;

– stopnja vzpodbujanja dostopnosti mlaj-
šim generacijam;

– stopnja izvedljivosti programskih sklo-
pov in programskih enot;

– realno ovrednoten in uravnotežen pro-
gramski sklop po programskih enotah;

– program, ki mu ni moč pripisati komer-
cialnega namena oziroma namena ustvarja-
nja dobička (gl. finančna uravnoteženost!);

– obseg programa.
6. Posebni razpisni kriteriji
Na razpisnem področju Uprizoritvene

umetnosti je prednostni programski sklop
produkcija in postprodukcija v Sloveniji, pre-
dnostna zvrst pa lutkovno gledališče. Na pro-
gramskih sklopih produkcija in postproduk-
cija v Sloveniji ter organizacija mednarodnih
festivalov in platform bodo prednostno
obravnavani predlogi, ki zagotavljajo: višjo
stopnjo sodelovanja z javnimi zavodi, razno-
vrstnost avtorjev in izvajalcev, izvedbo pro-
gramov tudi izven Ljubljane in predlogi s po-
udarkom na postprodukciji. Na programskem
sklopu mednarodno sodelovanje bodo pre-
dnostno obravnavana turnejsko organizirana
gostovanja v tujini, gostovanja v Evropi in go-
stovanja, v katera organizator iz tujine (po-
budnik) vloži več kot 50% vseh potrebnih
sredstev.

Na razpisnem področju Glasbene umet-
nosti je prednostni programski sklop glasbe-
no-scenska, folklorna in baletna produkcija
in postprodukcija v Sloveniji, prednostna
zvrst pa glasbene vsebine za otroke in mla-
dino. Na vseh programskih sklopih bodo
prednostno obravnavani predlogi, ki izkazu-
jejo višjo stopnjo zastopanosti slovenske us-
tvarjalnosti in poustvarjalnosti ter predlagate-
lji, ki skrbijo za medijsko posredovanje in ar-
hiviranje glasbenih dogodkov in del.

Na razpisnem področju Vizualne umet-
nosti je prednostni programski sklop med-
narodno sodelovanje, prednostne zvrsti pa
so tradicionalne zvrsti likovne umetnosti (sli-
karstvo, kiparstvo, grafika, risba in fotografi-
ja). Na programskem sklopu mednarodno so-
delovanje bodo prednostno obravnavane
udeležbe na mednarodnih sejmih v Baslu,
Kölnu in Berlinu.

Na razpisnem področju Intermedijske
umetnosti je prednostni programski sklop
mednarodno sodelovanje, prednostna zvrst
pa intermedijski performans. Na program-
skem sklopu produkcija in postprodukcija v
Sloveniji bodo prednostno obravnavani pre-
dlagatelji, ki izkazujejo višjo stopnjo sodelo-
vanja na slovenski in mednarodni ravni. Na
programskem sklopu mednarodno sodelo-
vanje bodo prednostno obravnavana turnej-
sko organizirana gostovanja v tujini.

Na razpisnem področju Založništvo je
prednostni programski sklop izdaja knjig,
prednostna zvrst pa otroška in mladinska li-
teratura. Na programskem sklopu izdaja revij
bodo prednostno obravnavani predlogi, ki
vzpodbujajo objavljanje kritiško-analitičnih pri-

spevkov s področja umetnosti. Na vseh pro-
gramskih sklopih bodo prednostno obravna-
vani predlagatelji, ki izkazujejo ustrezno ovre-
dnotenje avtorskih storitev (korektno izpla-
čevanje avtorskih honorarjev).

7. Nakup opreme
Sklop je namenjen financiranju predlaga-

teljev, ki trajneje delujejo na razpisnih po-
dročjih. Posebni pogoji so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

7.1 Posebni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani predlaga-

telji, ki bodisi upravljajo z javno infrastrukturo
na področju kulture ali pa javno kulturno in-
frastrukturo v celoti ali deloma trajneje naje-
majo in tisti predlagatelji, ki neposredno ali
posredno s kupljeno opremo omogočajo ka-
kovostnejše in trajnejše delovanje neprido-
bitnih kulturnih organizacij. Prednostno bo-
do obravnavani nakupi tiste tehnološke
opreme, ki je neobhodna za delovanje pre-
dlagatelja.

8. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi oziroma pro-

gramski sklopi predlagatelja, ki bodo v postop-
ku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za posamezna razpi-
sna področja so ovrednoteni s točkami in
na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni do-
kumentaciji za posamezno razpisno podro-
čje. Na P1- 03 bodo izbrani tisti programi
oziroma programski sklopi, ki jih bo ministrs-
tvo na predlog imenovanih strokovnih komi-
sij za osnovna razpisna področja uvrstilo na
seznam odobrenih programov oziroma pro-
gramskih sklopov. Najvišje število prejetih
točk na programskem sklopu ali sklopu, po-
vezanim s trajnejšim delovanjem, je 100 točk.
Najvišje število prejetih točk za vse program-
ske sklope je 100 točk (skupno število pre-
jetih točk deljeno s številom odobrenih sklo-
pov). Najnižji seštevek točk na posameznem
programskem sklopu, ki pomeni uvrstitev v
izbor, je 61 točk. Višina odobrenih sredstev
za programe oziroma programske sklope bo
odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezni programski sklop oziroma pro-
gram (od 61 do 100 točk), pri čemer seštev-
ka točk za splošne razpisne kriterije, nave-
dene pod točkama 5.1 in 5.2, znašata po
40 točk, za posebne razpisne kriterije, na-
vedene pod točko 6., pa 20 točk. Ocenje-
vanje programskih sklopov bo potekalo opi-
sno po naslednji opisni vrednostni lestvici:
vrhunsko (od 86 do 100 točk), kakovostno
(od 71 do 85 točk), zadovoljivo (od 61 do
70 točk), nezadovoljivo (do 60 točk).

9. Izobraževalni programi
Program je namenjen sofinanciranju izo-

braževalnih programov, katerih predlagatelji
načrtujejo koordinirane in aktivne udeležbe
posameznikov na seminarjih in delavnicah.
Posebni pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9.1 Posebni kriteriji
9.1.1 Prednostno bodo obravnavani pro-

grami udeležb na delavnicah in seminarjih v
tujini in programi organizacij mednarodnih
delavnic in seminarjev v Sloveniji, ki bodo
vsebovali naslednje opise poklicev ali nave-
dene poklice:

– na vseh razpisnih področjih: poslovno
vodenje (menedžment), programsko vode-
nje in izvršna produkcija;

– na posameznih razpisnih področjih:
– uprizoritvene umetnosti: tehnični pro-

ducent, koreograf sodobnega plesa, plesa-
lec sodobnega plesa, oblikovalec svetlobe,
oblikovalec zvoka, oblikovalec lutk;

– glasbene umetnosti: operni režiser; re-
žiser zvoka; glasbenik, specializiran za staro
glasbo; glasbenik, specializiran za jazz glas-
bo; baletni plesalec;

– vizualne umetnosti: kustos-galerist, kri-
tik-analitik;

– intermedijske umetnosti: avtor multime-
dijskih programov, oblikovalec vsebinskih za-
snov, koordinator vsebin, urednik multimedij-
skih stvaritev, multimedijski oblikovalec, kri-
tik-analitik;

– založništvo: knjigarnar, distributer.
9.1.2 Prednostno bodo obravnavani tisti

predlagatelji, ki imajo z organizacijo izobra-
ževalnih programov večletne izkušnje.

10. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet program-
skega razpisa 1 (P1- 03), znaša:
1.219,000.000 SIT. Okvirne razpisne vredno-
sti po razpisnih področjih in dodatnih progra-
mih za približno število izbranih programov ozi-
roma predlagateljev so naslednje:

– uprizoritvene umetnosti: 215,000.000
SIT za približno 20 izbranih predlagateljev;

– glasbene umetnosti: 170,000.000 SIT
za približno 25 izbranih predlagateljev;

– vizualne umetnosti: 28,000.000 SIT za
približno 10 izbranih predlagateljev;

– intermedijske umetnosti: 75,000.000
SIT za približno 10 izbranih predlagateljev;

– založništvo: 685,000.000 SIT za pri-
bližno 60 izbranih predlagateljev;

– izobraževalni programi: 20,000.000 SIT
za približno 5 izbranih predlagateljev;

– nakup opreme: 26,000.000 SIT za pri-
bližno 25 izbranih predlagateljev.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003 ozi-
roma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in
2004 (Uradni list RS, št. 118/02).

12. Razpisni rok
Razpis se prične 31. 1. 2003 in zaključi

3. 3. 2003.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce za posamezno razpi-

sno področje po programskih sklopih;
– opis razpisnega področja oziroma pro-

gramskega sklopa z navodili in navedbo: po-
sebnih pogojev in obveznih prilog za posa-
mezna razpisna področja po programskih
sklopih;

– ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko predlaga-

telji v razpisnem roku dvignejo v vložišču mi-
nistrstva med uradnimi urami (vsak ponede-
ljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko natisne-
jo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezano z izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij …).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim pre-
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dlagateljem razpisno dokumentacijo tudi po-
slati.

14. Oddaja in dostava predlogov
14.1 Vloga mora biti izpolnjena na us-

treznih razpisnih obrazcih za posamezno po-
dročje, programski sklop oziroma program-
sko enoto in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni do-
kumentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
1000 Ljubljana do 3.3.2003 oziroma najka-
sneje ta dan oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na pro-
gramski razpis 2003 z oznako P1- 03 in z
obvezno navedbo osnovnega razpisnega
področja (npr. založništvo). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).

Če je predlagatelj pri navajanju osnovne-
ga razpisnega področja od točke 3.1 do 3.5
v dvomu oziroma če je predlagatelj program-
skih sklopov na več razpisnih področjih, naj
navede le enega, t.j. tistega, ki v pretežni
meri opredeljuje njegovo poglavitno, osnov-
no programsko dejavnost.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
3. 3. 2003 oziroma do tega dne ni bila pre-
dložena na vložišču ministrstva.

14.2 Za nepopolno se šteje del vloge ali
celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
so možne le v razpisnem roku z nujno ozna-
ko, na katero vlogo ali del vloge se dopolni-
tev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge predla-
gateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
15. Pristojni uslužbenci za dajanje infor-

macij in pojasnil:
– Uprizoritvene umetnosti: Uros.Koren-

can@gov.si;
– Glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Ber-

var@gov.si;
– Vizualne umetnosti: Nada.Zo-

ran@gov.si;
– Intermedijske umetnosti: Vilma.Stri-

tof-Cretnik@gov.si;
– Založništvo: Barbara.Kozelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih

medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

16. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v

razpisno dokumentacijo v vložišču ministrs-
tva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je na-
vedeno pod točko 13.

17. Odpiranje vlog in obveščanje o izbo-
ru

Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-
pisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
6. 3. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega raz-

pisa in največ do vrednosti, določenih z dr-
žavnim proračunom.

18. Drugi razpisi in razpisna področja (in-
formacija!)

1. Javni pozivi oziroma javni razpisi za zbi-
ranje predlogov kulturnih projektov (posa-
mičnih akcij) za leto 2003 bodo predvidoma
objavljeni po zaključku razpisnega roka za
programski razpis 1. Namenjeni bodo tistim
javnim, nevladnim in zasebnim organizacijam
ter posameznikom, katerih področja delova-
nja niso bili predmet neposrednih pozivov ali
programskih razpisov ter tistim predlagate-
ljem, ki niso izpolnjevali pogojev program-
skih razpisov.

2. Programski razpisi za ostala področja
bodo predvidoma sledili po naslednjem te-
denskem zamiku od objave programskega
razpisa 1: Dediščina in arhivi: programski raz-
pis 2 (P2- 03); Kulturna dejavnost Sloven-
cev zunaj Republike Slovenije- programski
razpis 3 (P3- 03) in Kulturna dejavnost ma-
njšinskih skupnosti v Republiki Sloveniji- pro-
gramski razpis 4 (P4- 03) na isti dan objave
ter Knjižničarstvo- projektni razpis oziroma
poziv.

3. Pojasnilo: izvajalci kulturnih programov,
ki bodo izbrani na razpisanih področjih na-
vedenih programskih razpisov, s svojimi pro-
jekti ne bodo mogli kandidirati na projek-
tnem pozivu ali razpisu.

Ministrstvo za kulturo

Št. 404-03-5/2002 Ob-86960
Na podlagi 12. člena Zakona o razisko-

valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št.
96/02), 9. člena Pravilnika o postopku in
merilih za izbor in sofinanciranje domačih
znanstvenih in strokovnih periodičnih publi-
kacij (Uradni list RS št. 36/02) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01,
103/01, 53/02, 80/02 in 88/02), Ministrs-
tvo za šolstvo, znanost in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja periodičnih

publikacij v letu 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje:
– izdajanja periodičnih publikacij z znan-

stveno vsebino,
– izdajanja periodičnih publikacij, ki so

pomembne za prenos znanstvenih spoznanj
v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Ministrstvo sofinancira le stroške tiska in
stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa
avtorskih honorarjev piscem člankov.

3. Okvirna višina sredstev javnega razpi-
sa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 145,000.000 SIT za leto 2003, za
enoletno sofinanciranje in v primeru izbora
periodičnih publikacij za triletno sofinancira-
nje do največ 45 milijonov SIT za vsako na-
slednje leto (do vključno leta 2005).

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlaga-
telji:

a) Na javni razpis za sofinanciranje doma-
čih znanstvenih in strokovnih periodičnih pu-
blikacij se lahko prijavijo pravne ali fizične

osebe, ki so vpisane v evidenco ministrstva.
Prav tako se lahko prijavijo zavodi in društva
ter pravne ali fizične osebe, ki so registrira-
ne za opravljanje založniške dejavnosti (v na-
daljevanju: založnik).

b) Periodične publikacije morajo ustreza-
ti veljavnim mednarodnim bibliografskim in te-
hničnim standardom za znanstveni tisk in se-
rijske publikacije.(Navodila za oblikovanje
znanstvenih in strokovnih periodičnih publi-
kacij, ki jih sofinancira Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport so objavljena na spletnih
straneh (http://www.mszs.si/slo/znanost/).

c) Minimalne zahteve, ki morajo biti iz-
polnjene za uvrstitev v prednostni seznam
so:

– da periodična publikacija izhaja že naj-
manj eno leto pred razpisom,

– da je letnik periodične publikacije izšel
skladno z letnim načrtom v letu pred objavo
razpisa (brez zamud pri izhajanju),

– da ustreza tehnični kakovosti po med-
narodnih standardih,

– da so izpolnjene obveznosti po pogod-
bi iz predhodnega proračunskega leta (do
konca razpisa morajo iziti vse številke letnika
2003),

– da so v uredništvu dokumentirane pi-
sne recenzije znanstvenih člankov,

– da so v sistemu Cobbis katalogizirani
vsi prispevki iz periodičnih publikacij za ob-
dobje treh let pred objavo razpisa (oziroma
za obdobje njihovega izhajanja, če je to kraj-
še od treh let) po veljavni tipologiji ministrs-
tva.

d) Vloga na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (Obra-
zec:PP1) in samostojne priloge:

I. seznam članov uredniškega odbora (z
imeni, akademskimi naslovi in institucijami),

II. uredniški program za leto 2003 z za-
pisnikom seje uredniškega odbora, na kateri
je bil sprejet,

III. predviden izbor člankov za letnik
2003 (okvirni naslovi in imena avtorjev pri-
spevkov),

IV. seznam mednarodnih podatkovnih baz,
v katere je vključena publikacija, (s predloži-
tvijo verodostojnega dokazila o vključitvi peri-
odične publikacije v mednarodne podatkov-
ne baze, če tega podatka ne objavlja v im-
presumu periodične publikacije),

V. vprašalnik za recenzente in seznam
recenzentov,

VI. predračun tiskarne (z natančno spe-
cificiranimi podatki) in predračun za grafično
pripravo za tisk (predračun priprave tiskovne
forme mora biti samostojen ali razviden iz
predračuna tiskarne),

VII. redni izpisek iz sodnega registra ozi-
roma občine, ki ne sme biti starejši od 30
dni.

VIII. dokazilo o vpisu v razvid medijev (12.
člen Zakona o medijih, Uradni list RS, št.
35-2043/2001).

e) Založnik periodične publikacije, ki v
letu pred razpisom ni bila sofinancirana, mo-
ra predložiti tudi vse izvode letnika 2002, ki
so izšli do razpisa.

f) Založniki, katerih periodične publika-
cije izhajajo samo enkrat v letu in s tem ne
izpolnjujejo osnovnega bibliografskega
standarda za periodične publikacije, mora-
jo takšno uredniško politiko posebej ute-
meljiti.
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g) Prijavo (prijavni obrazec in samostojne
priloge) je treba poslati v dveh izvodih.

5. Osnovna merila za izbor po veljavni ti-
pologiji ministrstva so:

– delež znanstvene vsebine v odnosu na
strokovno vsebino,

– vključenost revije v mednarodne podat-
kovne baze,

– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za znanstveni tisk in serijske pu-
blikacije,

– kakovost vsebine objavljenih člankov in
raven recenzentskih meril za objavo člankov,

– pomen za stroko (področje ali podpo-
dročje), za njen razvoj in razvoj slovenske
terminologije,

– domača stran na internetu (vsaj s kaza-
lom vsake številke če ne tudi z abstrakti),

– dvojezičnost oziroma posebna skrb za
razvoj slovenskega strokovnega izrazja.

6. V postopku izbora za sofinanciranje
periodičnih publikacij bo ministrstvo obrav-
navalo vloge, ki vsebujejo vse z razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ka-
tere prispejo na ministrstvo v roku, določe-
nem s tem razpisom.

7. Nepravočasnih in nepravilno označe-
nih vlog komisija za odpiranje ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagatelju.

8. Predmet pogodbe mora biti izpolnjen
v pogodbeno določenih rokih, kar pomeni,
da morajo vsi zvezki periodične publikacije
za letnik iziti v tekočem koledarskem letu.
Če je izhajanje periodične publikacije veza-
no na šolsko leto, mora publikacija iziti do
konca leta 2003-2004.

9. Rok, do katerega morajo predložiti vlo-
ge, način predložitve vlog ter spremljanje
vlog:

a) Rok predložitve vlog in način predloži-
tve, ne glede na način dostave: vloge mora-
jo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje do 26. 2. 2003 do 14. ure.

b) Opremljenost vloge:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga na

javni razpis za sofinanciranje domačih znan-
stvenih in strokovnih periodičnih publikacij v
letu 2003«,

– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako » Ne

odpiraj – vloga na javni razpis za sofinancira-
nje domačih znanstvenih in strokovnih peri-
odičnih publikacij v letu 2003« je lahko le
ena vloga, skupaj s svojo fotokopijo.

10. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo na Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, dne
28. 2. 2003.

11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni 45 dni od
zaključka razpisa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumenta-
cijo: razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dvignejo od dneva razpisa vsak delav-
nik med 7. in 13. uro do vključno 26. 2.
2003 na recepciji MŠZŠ, Trg OF 13, ali poi-
ščejo na domači internetni strani MŠZŠ
(http://www.mszs.si/slo/znanost/).

13. Vse dodatne informacije pa lahko za-
interesirani dobijo na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, pri Gabrijeli Biserki Šertel

osebno ali po telefonu 01/478-46-98 vsak
delavnik od 9. do 13. ure.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-86860
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Urad za enake možnosti, Tomšičeva 4, Ljub-
ljana, ki ga zastopa direktorica Mira Olup
Umek.

2. Vrsta in opis storitve: predmet javnega
razpisa iz sredstev Razvojnega programa
Združenih narodov (UNDP) z naslovom »Kre-
pitev sodelovanja med nevladnimi orga-
nizacijami in lokalnimi oblastmi pri raz-
voju politik na področju enakih možnosti
žensk in moških ter socialne varnosti« je
priprava in izvedba izobraževalnega mo-
dula, ki vključuje:

– pripravo gradiv za posamezne vsebin-
ske sklope,

– pripravo in izvedbo pilotske delavnice
(za koordinatorice in zaposlene na Uradu za
enake možnosti) ter

– pripravo in izvedbo treh izobraževalnih
delavnic za nosilke in nosilce odločanja na
lokalni ravni (županje in župani, mestne in
občinske svetnice in svetniki ter vodje od-
delkov za družbene dejavnosti) in predstav-
nice oziroma predstavnike nevladnih organi-
zacij.

Namen delavnic je okrepiti sposobnost
lokalnih oblasti za:

– prepoznavanje in odstranjevanje ovir za
zagotavljanje enakosti spolov,

– prepoznavanje osnovnih problemov na
področju zagotavljanja socialne varnosti,

– prepoznavanje vloge nevladnih organi-
zacij na omenjenih področjih,

– spodbujanje in krepitev razvoja nevla-
dnih organizacij.

Izobraževalni modul mora vsebovati na-
slednje vsebinske sklope:

a) Razumevanje pojavnih oblik neenako-
sti oziroma enakosti spolov; prepoznavanje
vloge, ki jo ima politika na lokalni ravni pri
odpravi ovir za zagotavljanje enakosti; razu-
mevanje in možni načini izvajanja določb Za-
kona o enakih možnostih žensk in moških,
ki se nanašajo na lokalne skupnosti; pre-
poznavanje koristi, ki jih prinaša upoštevanje
vidika enakosti spolov pri oblikovanju politik
na lokalni ravni.

b) Seznanitev z nalogami in pristojnostmi
občin – katere programe in dejavnosti izvaja-
jo; kako jih oblikujejo; kje in kako njihova poli-
tika omogoča zagotavljanje enakosti spolov.

c) Seznanitev s pomenom, financiranjem
in delovanjem nevladnega sektorja – zakaj je
potreben; kaj njegova prisotnost oziroma od-
sotnost pomeni za razvoj lokalne skupnosti
in kako vpliva na kakovost življenja ljudi; kako
lahko lokalna skupnost podpre razvoj in kre-
pitev tega sektorja oziroma kakšne so mož-
ne oblike sodelovanja nevladnega sektorja
in lokalne skupnosti.

Od ponudnika oziroma ponudnice priča-
kujemo inovativen pristop in vključevanje in-
teraktivne metode izobraževanja (vključeva-
nje konkretnih primerov in aktivno sodelova-
nje udeleženk oziroma udeležencev delav-
nic).

3. Sprejemljivost variantnih ponudb: vari-
antna ponudba ni sprejemljiva.

4. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: Pilotska delavnica

bo izvedena junija 2003, izobraževalne de-
lavnice na lokalni ravni (Osrednjeslovenska
regija, Pomurska s Podravsko regijo in No-
tranjsko- ter Obalno-kraška regija) pa sep-
tembra in oktobra 2003. Predvideni čas izva-
janja delavnic je od 10. ure v petek do 15.
ure v soboto (pilotska delavnica bo izvedena
v strnjeni obliki na z naročnikom dogovorjeni
dan). Ponudnik oziroma ponudnica sam do-
loči trajanje in število odmorov.

5. Naslov službe in osebe, od katere lah-
ko ponudnik pridobi dodatne informacije:
Vlada RS, Urad za enake možnosti, Tomši-
čeva 4, Ljubljana, spletna stran:
http://www.uem-rs.si, kontaktna oseba je
Sonja Robnik, tel. 01/425-11-12, e-pošta:
sonja.robnik@gov.si.

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik oziroma ponudnica: ponudnik oziroma
ponudnica mora izpolnjevati in izkazati po-
goje, opredeljene v 9. točki, razpisne doku-
mentacije ni.

7. Datum in ura, do kdaj je potrebno pre-
dložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do 15. ure.

8. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vlada RS, Urad za enake možno-
sti, Tomšičeva 4, 1000 Ljubljana.

9. Ponudba mora vsebovati:
a) Izjavo ponudnika oziroma ponudnice,

da vse kopije dokumentov in navedbe v po-
nudbi ustrezajo izvirniku oziroma dejanske-
mu stanju.

b) Predstavitev ponudnika oziroma ponu-
dnice – polni naslov ponudnika oziroma po-
nudnice, matična št., davčna št., št. transak-
cijskega računa, navedba odgovorne ose-
be, navedba kontaktne osebe, telefonska
št., št. faksa, elektronski naslov ponudnika
oziroma ponudnice.

c) Opis aktivnosti za pripravo in izvedbo
izobraževalnega modula iz točke 2.

d) Program izvedbe delavnic (vključno s
časovno opredelitvijo, določeno pod 4. toč-
ko).

e) Predračun po naslednji specifikaciji:
stroški dela strokovnjakov in strokovnjakinj,
materialni stroški in seštevek stroškov.

f) Dokazila o usposobljenosti ponudnika
oziroma ponudnice – izpisek iz ustreznega
registra.

g) Seznam strokovnjakov oziroma stro-
kovnjakinj, ki bodo sodelovali pri pripravi in/ali
izvedbi izobraževalnega modula.

h) Kvalifikacije in reference ponudnika
oziroma ponudnice in strokovnjakov oziroma
strokovnjakinj, ki bodo sodelovali pri pripravi
in/ali izvedbi izobraževalnega modula.

10. Orientacijska vrednost razpisa:
2,000.000 SIT, cena vključuje davek na do-
dano vrednost in vse stroške priprave in iz-
vedbe izobraževalnega modula. Stroški or-
ganizacije delavnic niso predmet tega razpi-
sa in jih nosi naročnik.

11. Merila za ocenitev ponudbe: merila,
ki bodo upoštevana pri ocenjevanju in izbiri
najugodnejše ponudbe za pripravo in izved-
bo izobraževalnega modula, so:

– finančni del: 30 točk,
– metodološki pristop: 40 točk,
– kvalifikacije in reference ponudnika ozi-

roma ponudnice in podizvajalcev oziroma po-
dizvajalk: 30 točk.

12. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 30 dni po roku, določe-
nim za oddajo ponudb.
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13. Sklenitev pogodbe in rok plačila: Iz-
brani ponudnik oziroma ponudnica mora po-
godbo podpisati v roku 8 dni od prejema
naročnikovega obvestila, naj pristopi k podpi-
su pogodbe. Rok plačila je 30 dni po oprav-
ljeni storitvi oziroma prejemu računa. Morebit-
na vmesna delna plačila bodo opredeljena v
pogodbi.

14. Označitev ponudb: ponudniki oziroma
ponudnice označijo ponudbe z napisom: »Ne
odpiraj – Javni razpis« ter navedejo predmet
razpisa, in sicer »Krepitev sodelovanja med ne-
vladnimi organizacijami in lokalnimi oblastmi pri
razvoju politik na področju enakih možnosti
žensk in moških ter socialne varnosti«.

Vlada Republike Slovenije
Urad za enake možnosti

Ob-87024

Istrabenz d.d., Cesta Zore Perello Godi-
na 2, Koper in IZS, Inženirska zbornica Slo-
venije, Jarška 10b, Ljubljana ter zanjo MSA,
Matična sekcija arhitektov, urbanistiov in kra-
jinskih arhitektov, Dunajska 104, Ljubljana, v
sodelovanju s strokovnimi društvi Društvo ar-
hitektov Obale, Društvo urbanistov in pro-
storskih planerjev Slovenije in Društvo krajin-
skih arhitektov Slovenije razpisujeta

javni anonimni regionalni dvostopenjski
anketno-idejni natečaj z vabljenimi

udeleženci
za urbanistično arhitekturno rešitev

objektov in odprtega prostora
poslovno-trgovskega centra »Levji grad«

v Kopru

Udeleženci natečaja: natečaja se lahko
udeležijo pravne in fizične osebe, univerzi-
tetni diplomirani inženirji arhitekture, s sede-
žem oziroma s stalnim bivališčem v Sloveniji,
Hrvaški, Bosni in Hercegovini in ZR Jugosla-
viji (Federaciji Srbije in Črne gore). Pri avtor-
skih skupinah mora biti do udeležbe upravi-
čen vsaj eden od avtorjev. Pri pravnih ose-
bah mora zahtevo (to je sedež oziroma re-
gistracijo) izpolnjevati le-ta.

Vabljeni so Carlo Baumschlager in
Dietmar Eberle, Massimiliano Fuksas ter Boris
Podrecca.

Naslov, kjer se lahko zahteva natečajno
gradivo in dodatne informacije: IZS-MSA,
Dunajska 104, Ljubljana, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, tel. 01/566-24-56, faks
01/565-74-05, e-pošta: izs.msa@siol.net.
Znesek v višini 20.000 SIT nakažite na TRR
račun IZS MSA št. 03100-1000014228 pri
SKB d.d. Ljubljana oziroma za nakazila iz
tujine 86 EUR na račun swift SKBASI2X prav
tako pri SKB d.d. Ljubljana, s pripisom “na-
tečaj PTC Levji grad” do vključno 28. 2.
2003 ter naslovom, na katerega se pošlje
natečajno gradivo.

Roki:
– prevzem natečajnega gradiva od 5. 2.

2003 do vključno 28. 2. 2003,
– postavljanje vprašanj za 1. stopnjo do 3.

3. 2003, odgovori bodo pripravljeni do 7. 3.
2003,

– oddaja elaboratov za 1. stopnjo 19. 3.
2003,

– izbor elaboratov za povabilo na 2. stop-
njo bo zaključen 7. 4. 2003,

– postavljanje vprašanj za 2. stopnjo do
22. 4. 2003, odgovori bodo pripravljeni do
28. 4. 2003,

– oddaja elaboratov za 2. stopnjo 16. 5.
2003,

– zaključek žiriranja 29. 5. 2003.
Oddaje natečajnega elaborata: na dan

oddaje za 1. in 2. stopnjo lahko natečajniki
oddajo elaborate osebno do 15. ure v pro-
storih OMV Istrabenz d.o.o, Ferrarska 7,
6000 Koper, ali po pošti s tem, da o oddaji
obvestijo IZS MSA s telegramom, za dela
oddana po pošti velja datum poštnega žiga.

Ocenjevalna žirija: člani žirije: Matjaž Ber-
toncelj, udia, Jadran Bajec, udig, Darko
Grad, univ. dipl. prav., Gorazd Kobal, udia,
Slavko Mezek, udika, Peter Pahor, udia, Bran-
ko Siljadin, udia, namestnika članov žirije:
Rajko Žigante, udig, Bruno Purger, udia, po-
ročevalci: Aljoša Dekleva, udia, Urša Vrhunc,
udia, Boris Andrejašič, gr. teh. dipl. ek., skr-
bnik: Bojana Kavrečič, univ. dipl. ekon.

Nagrade, odkupi odškodnine:
1. nagrada: 6,000.000 SIT oziroma

26.000 EUR,
2. nagrada: 3,800.000 SIT oziroma

16.500 EUR,
3. nagrada: 2,300.000 SIT oziroma

10.000 EUR;
trije odkupi: vsak po 1,000.000 SIT ozi-

roma 4.330 EUR.
Vsak od vabljenih natečajnikov prejme v vi-

šini 10.000 EUR. V primeru podelitve nagrade
vabljeni avtorji do odškodnine niso upravičeni,
v primeru odkupa pa so upravičeni tudi do
razlike med vrednostjo odkupa in zneska pred-
videne odškodnine za sodelovanje.

Ocenjevalna žirija ima pravico, da nagrad-
ni fond razdeli tudi v drugačnem razmerju.

Celotni nagradni fond pa bo razdeljen v
primeru, če bo najmanj 8 elaboratov v drugi
natečajni stopnji ustrezalo merilom za oce-
njevanje.

Natečajnikom, katerih dela bodo v prvi
natečajni stopnji izdelana skladno z natečaj-
nimi pogoji ter niso bili vabljeni udeleženci,
bo razpisovalec izplačal materialno odškod-
nino v bruto vrednosti 200.000 SIT oziroma
860 EUR za vsak elaborat.

Natečajnikom, katerih dela v drugi stopnji
natečaja ne bodo odkupljena ali nagrajena
ter niso bili vabljeni udeleženci, bo razpiso-
valec izplačal materialno odškodnino v bruto
vrednosti 300.000 SIT oziroma 1.300 EUR
za vsak elaborat.

Iz natečaja sledi, da bo naročnik:
– zagotovil prvonagrajenemu avtorju ozi-

roma avtorski skupini avtorsko sodelovanje
pri izdelavi sprememb in dopolnitev Uredit-
venega načrta oziroma novega Lokacijskega
načrta, za katerega bo strokovna podlaga
prvonagrajena natečajna rešitev;

– nadaljnjo izdelavo idejne in izvedbene
projektne dokumentacije (PGD, PZR in PZI)
za načrte arhitekture najprej ponudil avtorju
prvonagrajene urbanistično-arhitekturne idej-
no-programske rešitve, če le-ta izpolnjuje po-
goje, določene v ZGO-1.

Vse ostale informacije o natečaju so raz-
vidne iz razpisnega gradiva, ki je objavljeno
na spletni strani http://www.arhiforum.com.

Istrabenz d.d., Koper
IZS ter zanjo MSA

Ob-86837

Občina Mozirje na podlagi 10. člena Za-
kona o športu (Ur. l. RS,št. 22/98) in 6.
člena Pravilnika za vrednotenje športnih pro-
gramov v Občini Mozirje objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v letu 2003

1. Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje sledečih programov:

– športna vzgoja otrok, študentov in mla-
dine s posebnimi potrebami,

– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– razvojne in strokovne naloge v športu,
– promocijska dejavnost,
– priznanja športnikom in športnim delav-

cem.
2. Na razpis za sofinanciranje programov

lahko kandidirajo športna društva, zveza špor-
tnih društev, zavodi, gospodarske družbe, za-
sebniki in druge organizacije, ki so na podla-
gi zakonskih predpisov registrirana za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa, zavodi iz
področja športa, vzgoje in izobraževanja in
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za uresničitev načrtovanih športnih de-
javnosti,

– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo odgovar-
jajočega števila članov,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja le za športna druš-
tva in zveze).

3. Predlagatelji programov morajo posre-
dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovrednoten
in dopolnjen z navedbo virov financiranja.

5. Prejete vloge bo ocenila komisija na
podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje
športnih programov. Z izbranimi izvajalci bo
Občina Mozirje sklenila pogodbo o sofinan-
ciranja športnih programov za leto 2003.

6. Rok za prijavo na razpis je 20. 2. 2003.
7. Prijave je potrebno poslati na naslov:

Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mo-
zirje, s pripisom “Za javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje programov špor-
ta za leto 2003 – Ne odpiraj”.

Občina Mozirje

Št. 6/31-1/03 Ob-86682

Pošta Slovenije, d.o.o. objavlja na podla-
gi 10. in 33. člena Akta o ustanovitvi družbe
Pošte Slovenije, d.o.o.
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razpis
zbiranja ponudb za sklenitev pogodbe

za prodajo stanovanj

Predmet prodaje so naslednje nepre-
mičnine:

1. Opremljeno stanovanje v Kranjski
Gori, Kolodvorska 1a, v izmeri 31,17 m2 in
ocenjeni vrednosti 8,559.401 SIT;

2. Opremljeno stanovanje v Gozd Mar-
tuljku, Zg. Rute 50a, v izmeri 40,50 m2 in
ocenjeni vrednosti 15,109.094,84 SIT;

3. Opremljeno stanovanje v Gozd Mar-
tuljku, Zg. Rute 50a, v izmeri 27,37 m2 in
ocenjeni vrednosti 8,199.145,72 SIT;

4. Opremljeno stanovanje v Ptuju, Ma-
riborska cesta 19, v izmeri 37,94 m2 in
ocenjeni vrednosti 8,560.365,11 SIT;

5. Opremljeno stanovanje v Ptuju, Ma-
riborska cesta 19, v izmeri 36,66 m2 in
ocenjeni vrednosti 8,271.468,40 SIT;

6. Opremljeno stanovanje v Ptuju, Ma-
riborska cesta 19, v izmeri 24,90 m2 in
ocenjeni vrednosti 5,704.205,70 SIT;

7. V postopku zbiranja ponudb lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki se
izkažejo z ustreznimi listinami, potrebnimi
za nakup nepremičnin v Republiki Slove-
niji;

8. Kupec poravna kupnino v roku 30
dni od podpisa pogodbe.

9. Dodatne informacije lahko dobijo in-
teresenti na telefonski številki:

– 04/262-4622, Ivica Dovžan za ne-
premičnine pod točko 1., 2. in 3.;

– 02/449-2620, Maks Ozvatič za ne-
premičnine pod točko 4., 5. in 6.

10. Interesenti naj pošljejo ponudbe na
naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Finančni
sektor, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, naj-
pozneje do 15. 2. 2003. Na ovojnico ob-
vezno napišite “ponudba za nakup stano-
vanj – Ne odpiraj”.

Ponudniki bodo pisno obveščeni v ro-
ku 8 dni po izvršenem izboru.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Razpisi delovnih
mest

Št. 5/03 Ob-86495

Svet Ljudske univerze Krško razpisuje
prosto delovno mesto

direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določajo 16. člen Zakona o izobraževa-
nju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96) in ustrezna
določila Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23,96, 22/00, 64/01, 108/02).

Prijavi morajo priložiti kratek življenjepis in
program oziroma vizijo razvoja zavoda.

Direktor bo imenovan za 5 let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite z oznako »Razpis« v 8 dneh po obja-

vi razpisa na naš naslov: Ljudska univerza Kr-
ško, Dalmatinova ulica 8, 8270 Krško.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zako-
nitem roku.

Svet LU Krško

Ob-86497

Javno podjetje Komunala Cerknica,
d.o.o. Notranjska c. 44, Cerknica, na podla-
gi 29. člena Statuta Javnega podjetja Ko-
munala Cerknica, d.o.o. Notranjska c. 44,
Cerknica, in sklepa skupščine podjetja ob-
javlja javni razpis za delovno mesto

direktor podjetja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, do-

ločenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– da ima najmanj visoko stopnjo strokov-

ne izobrazbe,
– da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na

vodilnih delovnih mestih v dejavnostih, ki jih
opravlja podjetje,

– da je državljan Republike Slovenije,
– ima strokovni izpit za dejanja v splo-

šnem upravnem postopku.
Kandidat/ka naj k prijavi priloži poleg pi-

snih dokazil o izpolnjevanju pogojev še kra-
tek opis – vizijo razvoja podjetja.

Kandidati naj pošljejo svoje vloge najka-
sneje v roku 30 dni po objavi razpisa na
naslov: Javno podjetje Komunala Cerknica,
d.o.o. Notranjska c. 44, 1380 Cerknica, z
oznako na ovojnici: “za razpisno komisijo”.

Direktor bo na osnovi 28. člena statuta
imenovan za dobo 4 let.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v 30 dneh po končanem razpisu.

Javno podjetje Komunala Cerknica,
d.o.o., Cerknica

razpisna komisija

Št. 3/2003 Ob-86498

Svet JZ Ljudske univerze Kranj, Cesta
Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj, razpisuje de-
lovno mesto

direktorja/-ice.
Za direktorja/-ico je lahko imenovan/-a

kandidat/-ka, ki izpolnjuje z zakonom dolo-
čene pogoje in ima:

– visokošolsko izobrazbo,
– pedagoško-andragoško izobrazbo,
– strokovni izpit s področja vzgoje in izo-

braževanja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega

3 leta na področju izobraževanja odraslih.
Mandat traja 5 let.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zakonsko do-

ločenih pogojev,
– reference in predstavitev dosedanjega

dela, iz česar naj bo razvidno, da bo kandi-
dat/-ka lahko uspešno opravljal/-a naloge di-
rektorja/-ice,

– vizijo programa razvoja in dela zavoda
za naslednje obdobje.

Kandidati naj prijave pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa, na naslov: Ljudska univerza
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj,
s pripisom »za razpis«. O izbiri bodo kandi-
dati obveščeni v zakonitem roku.

Ljudska univerza Kranj
Center za izobraževanje in kulturo

Ob-86499
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna

enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, razpisu-
je delovno mesto (reelekcija)

vodja območne enote Ljubljana.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev

izpolnjevati še naslednje:
1. univerzitetna izobrazba gozdarske

smeri (zaželen magisterij),
2. petletne izkušnje pri delu v gozdar-

stvu in triletne izkušnje na vodilnih ali vod-
stvenih delovnih mestih,

3. organizacijske sposobnosti, komuni-
kativnost, samoiniciativnost,

4. opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,

5. aktivno znanje enega svetovnega jezika,
6. izpit za voznika B kategorije.
Vodja območne enote bo imenoval Svet

območne Ljubljana za dobo štirih let in je lah-
ko po končanem mandatu ponovno imeno-
van. Kandidat mora pred nastopom funkcije
pridobiti pozitivno soglasje direktorja ZGS.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z živ-

ljenjepisom, opisom dosedanjih delovnih iz-
kušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter priložijo pisno vizijo organiziranja
in vodenja dela območne enote v 15. dneh
po objavi na naslov: Zavod za gozdove Slo-
venije, Območna enota Ljubljana, Tržaška c.
2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za razpis vo-
dja OE«.

Zavod za gozdove Slovenije

Ob-86500
Politehnika Nova Gorica objavlja nasled-

nja prosta delovna mesta:
– vodja šole za znanosti o okolju,
– vodja šole za aplikativno naraslovje.
Kandidati morajo poleg z zakonom dolo-

čenih splošnih pogojev za vodilne univerzi-
tetne delavce, izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– imeti habilitacijo ali izpolnjevati pogoje

za habilitacijo iz ustrezne znanstvene smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-

pin ter pri vodenju dela in vzgoje kadrov na
področju raziskovalnega in izobraževalnega
dela,

– pet let delovnih izkušenj;
– vodja laboratorija za raziskave v

okolju,
– vodja laboratorija za astrofiziko

osnovnih delcev,
– vodja laboratorija za epitaksijo in

nanostrukture.
Kandidati morajo poleg z zakonom dolo-

čenih splošnih pogojev za vodilne razisko-
valne delavce, izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-

pin ter pri vodenju dela in vzgoje kadrov na
področju raziskovalnega in izobraževalnega
dela,

– pet let delovnih izkušenj.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenje-

pis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in
strokovno bibliografijo.

Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri
leta.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati v roku 15 dni po objavi
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pošljejo na naslov: Politehnika Nova Gorica,
Vipavska 13, P.P. 301, 5000 Nova Gorica.

Politehnika Nova Gorica

Št. 7-2003 Ob-86523
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in

258.č člena Zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US,
35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00 – odl. US in 24/01) v zvezi s
četrtim odstavkom 62. člena Zakona o sodi-
ščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00), je Svet sodnikov za prekrške na
16. seji 21. januarja 2003 sprejel sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

predstojnika Sodnika za prekrške Aj-
dovščina.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in organi-
zacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodniško
funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodnikov
za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica
3, Ljubljana, v 15 dneh od dneva objave te-
ga razpisa.

Svet sodnikov za prekrške

Št. 108-1/2003 Ob-86524
Svet Centra za socialno delo Velenje raz-

pisuje prosta dela in naloge
direktorja Centra za socialno delo Ve-

lenje - za dobo štirih let.
Za direktorja Centra za socialno delo Ve-

lenje je lahko imenovan, kdor poleg splo-
šnih pogojev, določenih z zakonom, izpol-
njuje še naslednje posebne pogoje:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplih, pravne
ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Prijave z dokazili pošljite v osmih dneh

po objavi na naslov: Center za socialno delo
Velenje, Velenje, Vodnikova cesta 1, z oz-
nako “Za razpisno komisijo”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od objave razpisa.

Center za socialno delo Velenje

Št. 111-6/2003-0515 Ob-86597
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

na Zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona 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 Ljubljana,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

pri Sodniku za prekrške Novo mesto.
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 do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške določene v
drugem odstavku 258.e člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o prekrških.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-

li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 5/03 Ob-86606
Svet zavoda Mladinski dom Jarše, Jar-

ška c. 44, Ljubljana razpisuje delovno me-
sto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na fun-

kcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakon-
ske 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. členom Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja -
ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01).

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.

Predvideni začetek dela bo 14. 4. 2003
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet za-
voda, Mladinski dom Jarše, Jarška c. 44,
Ljubljana, z oznako “Prijava za razpis za
ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Mladinski dom Jarše

Ob-86608

Svet Cenjra za socialno delo Nova Go-
rica razpisuje delovno mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– imeti dokončano VI. ali VII. stopnjo
strokovne izobrazbe, skladno z 69. in 56.
členom Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 in
41/99),

– opravljen strokovni izpit na področju
socialnega varstva,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– predložiti program dela Centra za so-

cialno delo Nova Gorica.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev in krajšim opisom doseda-
njega dela morajo kandidati poslati v 8
dneh po objavljenem razpisu na naslov:
Center za socialno delo Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z
oznako “Svetu zavoda - razpis za direktor-
ja”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni naj-
kasneje v 30 dneh od objave razpisa.

Center za socialno delo Nova
Gorica

Št. 2/8-03 Ob-86743

Lambrechtov dom Slovenske Konjice
na podlagi 29. člena statuta in sklepa sve-
ta doma z dne 10. 12. 2002 razpisuje de-
lovno mesto

direktorja.

Kandidati morajo poleg splošnih, z za-
konom določenih pogojev, izpolnjevati še
pogoje, določene s 56. členom Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92):

– da imajo končano VII. ali VI. stopnjo
strokovne izobrazbe v skladu z 69. čle-
nom oziroma drugim odstavkom 56. člena
Zakona o socialnem varstvu,

– da imajo najmanj pet let delovnih iz-
kušenj,

– da imajo strokovni izpit za delo na
področju socialnega varstva, oziroma po
predpisih zdravstvenega varstva,

– da predložijo program dela doma.
Mandat traja štiri leta.
Prijavo z vsemi dokazili morajo kandida-

ti oddati v tajništvu zavoda ali poslati po
pošti v 8. dneh po objavljenem razpisu na
naslov: Lambrechtov dom Slovenske Ko-
njice, Šolska 4, 3210 Slovenske Konjice z
oznako »Ne odpiraj – razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisu.

Lambrechtov dom Slovenske
Konjice

Št. 111-7/2003-0515 Ob-86873
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 4. člena Zakona o predlaganju
kandidatov iz Republike Slovenije za so-
dnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS,
št. 64/01 in 59/02):

4 mesta kandidatov za izvolitev za
ad litem sodnike na Mednarodnem ka-
zenskem sodišču za Ruando.

Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje po-

goje za izvolitev na sodniško mesto vrhov-
nega sodnika po določbah zakona, ki ure-
ja sodniško službo ali pogoje za izvolitev
za sodnika ustavnega sodišča,

– visok moralni ugled, nepristranskost
in neoporečnost,

– strokovno uveljavljenost na področju
kazenskega prava in mednarodnega prava,
vključno z mednarodnim humanitarnim pra-
vom in pravom človekovih pravic,

– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo
kot uradni jezik (angleški ali francoski).

Kandidati bodo izvoljeni za obdobje šti-
rih let in ne morejo biti ponovno izvoljeni.
V tem času jih lahko generalni sekretar
pozove k delu na sodišče in sicer za ku-
mulativno obdobje treh let. V času, ko de-
lajo kot sodniki imajo iste pravice kot stalni
sodniki. Ko je tak sodnik dodeljen sodi-
šču, mora polno sodelovati pri delu sodi-
šča in v tem času ne sme opravljati nobe-
ne druge profesionalne funkcije, niti izva-
jati političnih ali upravnih funkcij. Ko je so-
dnik dodeljen sodišču, se mora preseliti
na sedež sodišča v Arušo, Tanzanijo.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti
v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.

Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

Št. 05/2003 Ob-86853
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objav-

lja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS:

ES PI
A-0645 Janez Kušar, univ. dipl. inž.

arh.
AK1038 Darja Crnek, univ. dipl. inž. kraj.

arh.
A-1039 Martin Starc, univ. dipl. inž.

arh.
A-1040 Anuška Viher, univ. dipl. inž.

arh.
A-1041 Matej Košič, univ. dipl. inž.

arh.
A-1042 Grega Smrekar, univ. dipl. inž.

arh.
A-1043 Irena Karčnik, univ. dipl. inž.

arh.
A-1044 mag. Miran Gajšek, univ. dipl.

inž. arh.
G-2074 mag. Ivan Bajcar, univ. dipl. inž.

grad.
G-2075 Jure Jesih, univ. dipl. inž. grad.
G-2076 Janez Kučan, inž. grad.
G-2077 Franc Matjašec, univ. dipl. inž.

grad.
G-2078 Magda Meglič, inž. grad.
G-2079 Antun Gašparac, univ. dipl. inž.

grad.
G-2080 Sonja Rifelj, univ. dipl. inž.

grad.
G-2081 Nataša Starc, univ. dipl. inž.

grad.
G-2082 Jure Bergoč, univ. dipl. inž.

grad.
G-2083 Peter Černigoj, univ. dipl. inž.

grad.
G-2084 Vili Polič, inž. grad.
G-2085 Vladimir Babnik, dipl. inž. grad.
G-2086 Ivan Golob, dipl. inž. grad.
G-2087 Marjan Žogan, univ. dipl. inž.

grad.
G-2094 Marijo Ličina, inž. geod.
S-1163 Jordan Hrvatin, dipl. inž. str.
S-1164 Oto Brglez, dipl. inž. str.
S-1165 Rasto Pečar, univ. dipl. inž. str.
S-1166 Boris Blažek, dipl. inž. str.
S-1167 Mihael Hameršak, univ. dipl.

inž. str.
S-1168 Franc Karo, inž. str.
S-1169 Franc Šimenko, inž. str.
S-1170 Stanislav Poberžnik, univ. dipl.

inž. str.
S-1171 Iztok Černeka, univ. dipl. inž.

str.
S-1172 Alojz Ašič, univ. dipl. inž. str.
S-1174 Emil Polanec, inž. str.
S-1175 Orest Snežič, univ. dipl. inž.

str.
S-1176 Stjepan Tomić, univ. dipl. inž.

str.
S-1177 Franc Pilih, inž. str.
S-1178 Aleksander Glavina, dipl. inž.

str.

ES PI
E-1328 mag. Jože Veniger, univ. dipl.

inž. el.
TV0612 Mirko Grželj, dipl. inž. dipl. inž.

prom.-ener. teh.
TV0613 Drago Nađ, dipl. var. inž.
TK0614 Lidija Vlaše, univ. dipl. inž. kem.

tehnol.
R-0086 Jurij Skok, univ. dipl. inž. geol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev te-

hnologov in drugih inženirjev,
R - številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 05/2003 Ob-86854
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slove-
nije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor in sprejel sklep, da se jim odobri mirova-
nje statusa pooblaščenega inženirja:

ES PI
A-1044 mag. Miran Gajšek, univ. dipl.

inž. arh.
G-2095 Anton Hajdinjak, inž. geod.
G-1656 Miloš Repše, univ. dipl. inž.

komun.
G-0638 Vanja Tonin, univ. dipl. inž.

grad.
G-2083 Peter Černigoj, univ. dipl. inž.

grad.
S-0542 Cvetko Privšek, inž. str.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 05/2003 Ob-86856
Na podlagi 99 in 103. člena Statuta IZS

objavlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirja,
ki je zaradi smrti izbrisani iz članstva

zbornice in imenika pooblaščenih
inženirjev

ES PI
E-1107 Emil Plaskan, univ. dipl. inž. el.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-86512
Graverstvo Viktor Končina s.p., Cesta Kr-

ških žrtev 73, 8270 Krško, D.Š.: 89315715,
objavljam, da preneham s poslovanjem zara-
di upokojitve z dnem 5. 4. 2003.

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-8/2000-6 Ob-86490
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, 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 de-
janskega stalnega prebivališča Tkalčić Zlat-
ka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Tkalčić Zlatku, roj. 13. 11. 1958, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Vojkova
cesta 73, 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. 3513-132/2002 Ob-86603
Upravna enota Ljubljana, Izpostava

Vič-Rudnik, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postop-
ku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) po
pooblastilu načelnice Upravne enote Ljub-
ljana, št. sl. -6/95 z dne 3. 1. 1995, v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Vesel Antona, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika Vesel Anto-
nu, nazadnje stanujočem Velika Slevica 8,
Velike Lašče, sedaj neznanega prebivališča,
se postavi Janeza Martina Omerzo, u.d.i.a.,
vodjo oddelka za okolje in prostor ter pre-
moženjsko pravne zadeve, v Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku izdaje enotnega dovoljenja za
gradnjo za nadzidavo in preureditev obstoje-
čega stanovanjskega objekta ter nadomestno
gradnjo stanovanjskega objekta z veznim ho-
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dnikom med obema objektoma na zemljiščih
parc. št. 52, 53, 54 in 747/1 k.o. Dvorska
vas, investitorja Zekovič Dušana, Dvorska vas
32, Velike Lašče, dokler ne nastopi stranka
sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper sklep ni dovoljena pritožba.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/03-028/63-2000 Ob-86669
1. V register političnih strank se pod za-

poredno številko 23, kjer je vpisana Zveza
za napredek Radeč in radeškega obmo-
čja, s skrajšanim imenom Zveza in s kratico
imena ZA-R, vpiše sprememba statuta, pro-
grama in sedeža, ki se spremeni iz: Gledali-
ška pot 2, Radeče, v: V gaju 15, Radeče.

2. Kot zastopnica stranke se v register
političnih strank vpiše Rafaela Pintarič.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 026-1/02-403 Ob-86525
Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek

za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve sprejme v hrambo Pravila za
delovanje sindikata v zavodu Centra za so-
cialno delo Radlje ob Dravi pod zapore-
dno številko registra 1/2002.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.

Št. 024-09/2002-1423 Ob-86957
V evidenci statutov sindikatov se pri sindi-

katu Neodvisnost KNSS – Dolenjskega,
Belokranjskega in Posavskega območja,
družbe Terme Čatež d.d., s sedežem Topli-
ška c. 35, Čatež ob Savi, ki je v evidenci
vpisan pod zap. št. 03/98, vpiše sprememba
oziroma dopolnitev statuta sindikata.

Sprejme se v hrambo nov dopolnjeni Sta-
tut sindikata Neodvisnosti KNSS – Dolenj-
skega, Belokranjskega in Posavskega obmo-
čja, družbe Terme Čatež, d.d., z dne 10.
10. 2001.

Št. 024-26/93-1423 Ob-86958
V evidenci statutov sindikatov se pri Sin-

dikatu družbenih in državnih organov, Sin-
dikatu delavcev DURS, izpostava Brežice,
s sedežem Cesta prvih borcev 39/a, Bre-
žice, ki je v evidenci vpisan pod zap. št. 26/
93, vpiše sprememba naziva sindikata. Nov
naziv sindikata se glasi: Sindikat družbenih
in državnih organov, sindikat delavcev
DURS Davčni urad Brežice, skrajšani naziv:
Sindikat DURS DU Brežice.

Sprejmejo se v hrambo nova dopolnjena
Pravila sindikata delavcev DURS Davčnega
urada Brežice.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-86504
I. Izdajatelj: Časnik finance, d.o.o., Slo-

venska cesta 55, 1000 Ljubljana.
II. Podatek o osebah, ki imajo več kot

5% kapitala oziroma upravljalskih glasov:
1. Dagens industri holding AB, Torsgatan

21, Stockholm, Švedska,
2. GV skupina, upravljanje z družbami,

d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.
III. Uprava: mag. Jurij Giacomelli, direktor

družbe.
IV. Nadzorni odbor: Hasse Olsson (pred-

sednik), Hans-Jacob Bonnier, Ingegärd
Berndtsson, Vibjörn Madsen, Slobodan Si-
binčič, Dušan Snoj, Robert Mulej.

Št. 08/03 Ob-86505
1. Ime medija: Salomonov oglasnik.
2. Izdajatelj: Salomon, d.o.o., podjetje

za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, po-
sredovanje in storitve Ljubljana, Cesta 24.
junija 23.

3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:

– Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana-Črnuče,

– Algas d.o.o. Ljubljana, Pod gričem 10,
1231 Ljubljana-Črnuče,

– Galop d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana.

4. Poslovodja: Gregor Repič – direktor.

1. Imena medijev: Mag, Ekipa, Top šport,
Frka, Salomonov ugankar, Ugankarski iz-
ziv, Čvek v križankah, Salomonov genia-
lec, Posebna izdaja Slikovne križanke.

2. Izdajatelj: Salomon 2000, trgovsko pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta 24.
junija 23.

3. Lastniki z več kot 5% kapitala in uprav-
ljalskih oziroma glasovalnih pravic:

– Galop d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana-Črnuče,

– Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana-Črnuče,

– Algas d.o.o. Ljubljana, Pod gričem 10,
1231 Ljubljana-Črnuče.

4. Poslovodja: Anton Modic – direktor.

Ob-86507
Mediji-bilteni: Podjetniški informator,

EIC Novice in SLEVCA novice/news.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja

najmanj 5% delež: Republika Slovenija.
Ime direktorja izdajatelja: v.d. direktorja

Božidar Marot.
Imena članov sveta zavoda: Mateja Mešl,

Jože Glazer, Staša Baloh Plahutnik, Aleš Mi-
helič, Miroslav Klun, Igor Hrovatič, Rado
Klančar, Vinko Kurent, Maruša Damjan, Loj-
zka Podvršnik, in Petra Drobne.

Ob-86508
1. Imena medijev: Radio Glas Ljublja-

ne, Radio Salomon in Radio Veseljak.
1. Izdajatelj: RADIO GLAS LJUBLJANE

d.d., Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231
Ljubljana – Črnuče,

2. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:

– JA BI d.o.o Ljubljana, Cesta 24. junija
23, 1000 Ljubljana,

– SALOMON, d.o.o. Ljubljana, 1231 Ljub-
ljana, Cesta 24. junija 23,

– SET, d.d., Ljubljana, Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana – Polje,

– GALOP d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. ju-
nija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče,

– SKOK d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. juni-
ja 23, 1231 Ljubljana - Črnuče,

– ALGAS d.o.o. Ljubljana, Pod gričem 10,
1231 Ljubljana - Črnuče.

4. Član uprave: Rado Repenšek – direk-
tor,

5. Člana nadzornega sveta: Alojz Skok,
Staniša Nikolič.

Ob-86509
Ime medija: PIVŠKE NOVICE.
Ime ali firma in sedež oziroma stalno pre-

bivališče izdajatelja: Občina Pivka, Kolodvor-
ska cesta 5, 6257 Pivka.

Odgovorna oseba izdajatelja: kadar je iz-
dajatelj pravna oseba: župan Občine Robert
Smrdelj.

Sedež uredništva oziroma odgovornega
urednika: Kolodvorska cesta 5, Pivka.

Ob-86527
Medij: NET TV.
Izdajatelj: Xtension d.o.o., Loška ulica 13,

2000 Maribor.
Ime in priimek ter stalno bivališče fizične

osebe, ki ima najmanj 5% delež izdajatelja in
5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Jakob Stramšak, Ostrčeva ulica 13,
2000 Maribor in Tomaž Krajnc, Podvin 19,
3310 Žalec.

Imena članov uprave oziroma nadzorne-
ga organa: Jakob Stramšak, Ostrčeva ulica
13, 2000 Maribor, Tomaž Krajnc, Podvin 19,
3310 Žalec.

Ob-86528
Medij: Radio NET FM Maribor.
Izdajatelj: Radio NET d.o.o., Loška ulica

13, 2000 Maribor.
Ime in priimek ter stalno bivališče fizične

osebe, ki ima najmanj 5% delež izdajatelja in
5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Stojan Auer, Fluksova ulica 4, 2000
Maribor.

Imena članov uprave oziroma nadzorne-
ga organa: Stojan Auer, Fluksova 4, 2000
Maribor.

Kot izdajatelji medija izjavljamo, da od
ustanovitve do danes ni v lastniških deležih
nobenih sprememb.

Ob-86530
1. Ime medijia: Kanal A d.d.
2. Izdajatelj: Kanal A d.d., Kranjčeva 26,

Ljubljana.
3. Fizična ali pravna oseba, ki ima v pre-

moženju izdajatelja najmanj 5% delež kapita-
la ali 5% delež upravljalskih oziroma glasoval-
nih pravic: Super Plus Holding, d.d., Kra-
njčeva 26, Ljubljana.

4. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Bran-
ko Čakarmiš, predsednik uprave.

Ob-86531
1. Ime medija: POP TV, d.o.o.
2. Izdajatelj: POP TV, d.o.o., Kranjčeva

26, Ljubljana.
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3. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež ka-
pitala ali 5% delež upravljalskih oziroma gla-
sovalnih pravic: Tele 59, d.o.o., Meljska ce-
sta 34, Maribor in MMTV 1, d.o.o., Kranjče-
va 26, Ljubljana.

4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direk-
tor družbe je Robert Burke.

Ob-86532
Ime medija: Večer, 7*dni, Naš dom, Vro-

či kaj.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško

podjetje, d.d. Maribor, Svetozarevska 14.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:

Delo prodaja d.d., Dunajska cesta 5, Ljublja-
na, DZS d.d., Mali trg 6, Ljubljana, Infond
Holding d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Mari-
bor, Leykam Hoče, Miklavška c. 61, Hoče,
Probanka d.d., Gosposka ulica 23, Maribor,
Slovenska odškodninska družba d.d., Mala
ulica 5, Ljubljana.

Ob-86533
Televizijski program: Vaš kanal.
Izvajalec: Televizija Novo mesto, d.o.o.
Več kot 5% delež kapitala upravljalskih

oziroma glasovalnih pravic imajo:
1. Mestna občina Novo mesto, Seidlova

cesta 1, 8000 Novo mesto,
2. Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo me-

sto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
3. Irena Vide, Gotna vas 26, 8000 Novo

mesto.
Direktorica: Irena Vide.

Ob-86534
Ime javnega glasila: Radio Viva.
Izdajatelj: M.A.S. d.o.o., Slave Klavora

1, 9000 Murska Sobota.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslo-

vanja.
Direktor: Smiljan Mekicar, univ. dipl. inž.

el.
Upravljalske pravice: 100% Smiljan Meki-

car, univ. dipl. inž. el.
Nadzorni svet: radijski svet.

Ob-86535
Mediji-bilteni: Podjetniški informator,

EIC Novice in SLEVCA novice/news.
Oseba, ki ima v premoženju izdajatelja

najmanj 5% delež: Republika Slovenija.
Ime direktorja izdajatelja: v.d. direktorja

Božidar Marot.
Imena članov sveta zavoda: Mateja Mešl,

Jože Glazer, Staša Baloh Plahutnik, Aleš Mi-
helič, Miroslav Klun, Igor Hrovatič, Rado Kla-
ničar, Vinko Kurent, Maruša Damjan, Lojzka
Podvršnik in Petra Drobne.

Ob-86595
Radijski program: Radio Maxi – Prleški

val.
Izdajatelj: Recal, podjetje za proizvodnjo

in informiranje d.o.o., Ulica dr. Franca Kova-
čiča 22, 9240 Ljutomer.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizič-
ne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež kapitala, oziroma najmanj
5% delež glasovalnih oziroma upraviteljskih
pravic: 100% lastnik in upravljalec Drago Žu-
man, Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240
Ljutomer.

Ob-86607
Viri financiranja za izdajanje tednika Naš

čas so naročnina, kolportažna prodaja ča-
sopisa, objavljanje oglasov in drugih propa-
gandnih sporočil. Objavljanje oglasov in dru-
gih propagandnih sporočil je tudi vir financi-
ranja za delovanje radia Velenje. Podjetje
sredstva pridobiva še z računalniškim obliko-
vanjem in založništvom.

Lastniki z najmanj 5% kapitala družbe so:
Boris Zakošek, Šalek 6, Velenje; Stanislav
Vovk, Kardeljev trg 3, Velenje; Mira Zako-
šek, Šalek 6, Velenje; Mitja Čretnik, Šaleška
20/a, Velenje; Nina Jug, Koželjskega 1, Ve-
lenje.

Skladno z 10. členom družbene pogod-
be in s sklepom 10. seje skupščine družbe
opravlja poslovodske posle družbe Naš čas,
d.o.o., direktor Boris Zakošek.

Ob-86671
Ime medija: Revija AURA.
Izdajatelj: AURA, d.o.o., Ljubljana, Stari

trg 4, 1000 Ljubljana.
Lastnica (100%): Daja Kiari.
Odgovorna urednica: Daja Kiari.
Viri financiranja: naročnina, kolportažna

prodaja, oglaševanje.
Število zaposlenih: 2.
Znesek osnovnega kapitala: 2,500.000

SIT.

Ob-86740
Ime medija: Šolski razgledi.
Izdajatelj: Šolski razgledi, d.o.o., Poljan-

ski nasip 28, 1000 Ljubljana.
Imetniki več kot 5% deleža v osnovnem

kapitalu družbe:
– Šolski razgledi, d.o.o., Poljanski nasip

28, Ljubljana,
– Lučka Lešnik, Katreževa pot 20, Ljub-

ljana,
– Stanko Šimenc, Valjavčeva 4, Kranj,
– Marija Ana Kunej, Jakšičeva 3, Ljublja-

na,
– Metka Vovk, Orlova 9, Ljubljana.
Organa upravljanja družbe sta skupščina

in direktor.
Direktorica je Lučka Lešnik.

Ob-86881
Televizijski program: Studio Signal.
Izdajatelj: Skyline d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Celovška 150, 1000 Ljubljana.
Lastniški delež: 100% lastnik: Skyline

d.o.o. Ljubljana.
Člani organa upravljanja: Milena Prosen,

Lojze Prosen, Nana Kokl.

Ob-86978
Znanstveno revijo za slovensko krajevno

zgodovino Kronika izdaja Zveza zgodovin-
skih društev Slovenije, s sedežem na
Aškerčevi 2 v Ljubljani. Člani Predsedstva
ZZDS so: Branko Goropevšek (predse-
dnik), Petra Svoljšak in Jurij Perovšek (pod-
predsednika), Aleksander Žižek (tajnik),
Alenka Kačičnik Gabrič (predsednica nad-
zornega odbora). Člani uredniškega odbo-
ra Kronike so: Aleš Gabrič (glavni in odgo-
vorni urednik), Majda Čuden (tehnična ure-
dnica), Marjan Drnovšek, Tone Ferenc, Sta-
ne Granda, Eva Holz, Olga Janša Zorn,
Irena Lačen Benedičič, Vlasta Stavbar, Na-
dja Terčon, Maja Žvanut.

Osrednjo historično revijo Zgodovinski
časopis izdaja Zveza zgodovinskih društev
Slovenije, s sedežem na Aškerčevi 2 v Ljub-
ljani. Člani Predsedstva ZZDS so: Branko Go-
ropevšek (predsednik), Petra Svoljšak in Ju-
rij Perovšek (podpredsednika), Aleksander Ži-
žek (tajnik), Alenka Kačičnik Gabrič (predse-
dnica nadzornega odbora). Člani
uredniškega odbora so: Peter Štih (glavni in
odgovorni urednik), Janez Stergar (name-
stnik glavnega urednika), Bojan Balkovec (te-
hnični urednik), Borut Batagelj, Rajko Bra-
tož, Ernst Bruckmüller, Igor Grdina, Žarko
Lazarevič, Božo Repe, Franc Rozman, Pet-
er Vodopivec.

Ob-87025
I. Izdajatelj: GV Založba, založniško pod-

jetje, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljublja-
na.

II. Podatki o osebah, ki imajo več kot 5%
kapitala oziroma upravljalskih glasov: 100%
GV Skupina, upravljanje z družbami, d.d.,
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.

III. Uprava: Vida Šibenik, direktorica dru-
žbe.

Ob-87026
Izdajatelj medija Revija za književnost

in kulturo Sodobnost, Cankarjeva založba
d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana.

1. Ime, priimek in stalno bivališče fizič-
ne osebe oziroma sedež pravne osebe, ki
ima v premoženju izdajatelja najmanj pet
odstotni delež kapitala ali najmanj pet od-
stotni delež upravljalskih oziroma glasoval-
ni pravic: DZS d.d., Mali trg 006, 1000
Ljubljana, št. delnic: 143.613, struk.:
42,78%; Mladinska knjiga Birooprema d.d.,
Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana, št.
delnic: 63.780, struk.: 19%; Mladinska knji-
ga založba d.d., Slovenska cesta 029,
1000 Ljubljana, št. delnic: 62.300, struk.:
18,56%; Zvon Ena PID d.d., Slovenska 17,
2000 Maribor, št. delnic: 37.815, struk.:
11,26%; Hozjan Ivan, Kovski vrh 003, 4220
Škofja Loka, št. delnic: 23.787, struk.:
7,09%.

2. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja:

– uprava: Zdravko Kafol;
– nadzorni svet: Vidnar Mateja, Peče Lju-

bo, Praprotnik Maja, Zupančič Čokert Ljuba.

Odkupi poslovnih
deležev družb

Ob-86510
V skladu s 465. členom ZGD objavlja-

mo, da je družba IBIKO, Inženirski biro Ko-
njice d.o.o., Mestni trg 3, Slovenske Konji-
ce, pridobila 65,70% delnic družbe DRF
PLUS d.d., Dunajska 22, Ljubljana in s tem
delež v družbi povečala na 69,14%.

DRF PLUS d.d.

Objave
gospodarskih družb
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-86526
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Start Consulting, d.o.o.
Ljubljana, s sedežem Jadranska 18, Ljublja-
na, ki je vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod vl. št. 1/25500/00
objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

Osnovi kapital družbe v višini 4,138.000
SIT se zaradi izstopa družbenikov zmanjša
za znesek 496.560 SIT tako, da osnovni
kapital družbe po zmanjšanju znaša
3,641.440 SIT.

Direktor družbe Start Consulting, d.o.o.
Ljubljana, poziva vse upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Start Consulting, d.o.o.

Ob-86835
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 zne-
sek 2,685.402 SIT.

Upnike se poziva, da se zglasijo pri dru-
žbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.

Mika, d.o.o., Kranj

Sklici skupščin

Ob-86640
Termit, rudarsko podjetje kremenovih

peskov in oplemenitenje nekovin, d.d.,
Domžale, Ljubljanska cesta 18, uprava skli-
cuje

5. sejo skupščine,

ki bo v ponedeljek, 3. 3. 2003 ob 10. uri
v konferenčni sobi Gostilne Keber, Kovač
Stane s.p., Ljubljanska cesta 112, 1230
Domžale, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine Termit d.d.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Sprejem statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

novi Statut.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani nad-

zornega sveta – predstavniki delničarjev:
– Veronika Banko,
– Janez Otrin,
– Vekoslav Zakrajšek,
– Marija Gabrijela Vidali.
Razrešitev stopi v veljavo z dnem vpisa

Statuta v sodni register.
4. Imenovanje novih članov nadzornega

sveta.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
imenujeta se dva člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev:

– Veronika Banko,
– Irena Kosmač.
Mandat novo imenovanima članoma prič-

ne teči z dnem vpisa Statuta v sodni register.
Skupščino se seznani s članom nadzor-

nega sveta – predstavnikom delavcev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

kakor tudi Statut je na vpogled delničarjem
na sedežu družbe vsak delovni dan od 11.
do 12. ure od dneva objave dnevnega reda
do vključno na dan zasedanja skupščine.

Delničarji lahko morebitne nasprotne pre-
dloge k posameznim točkam dnevnega re-
da pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od
objave sklica.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v del-
niško knjigo na dan 27. 2. 2003, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasne-
je 3 dni pred sejo, to je do vključno 27. 2.
2003 prijavili upravi družbe svojo udeležbo
pismeno tako, da bo prijava najkasneje do
tega dne prispela na sedež družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Delničarje prosimo, da pol ure pred za-
četkom seje prevzamejo glasovne lističe.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo do-
sežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine čez eno uro na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju skupščine se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Termit, d.d., Domžale
Peter Janežič

uprava

Št. 3/03 Ob-86828
Uprava Informatike, informacijske storitve

in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2, Mari-
bor, vabi delničarje na

7. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in

inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 3. marca

2003 ob 11. uri na sedežu družbe Vetrinj-
ska ulica 2, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je

na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Uprava
obvesti skupščino o notarju, ki piše zapi-
snik.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Na predlog uprave se izvoli za predse-
dnika skupščine Ivana Pristovnika in za preš-
tevalki glasov Ireno Lorencin in Zdenko Za-
bavnik.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skup-
ščina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.

5. Dopolnitev dejavnosti družbe Informa-
tike, d.d. Maribor, Vetrinjska ul. 2.

Predlog nadzornega sveta: skupščina
sprejme sklep, da se dopolni dejavnost dru-
žbe Informatika, d.d. – G 51.84 Trgovina na
debelo z računalniško opremo.

6. Sprememba statuta družbe.
Predlog nadzornega sveta: skupščina

sprejme sklep, da se v skladu s prejšnjim
sklepom dopolni Statut delniške družbe In-
formatika d.d. v točki III. – dejavnost družbe.

7. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana.

Predlog nadzornega sveta: skupščina
sprejme sklep, s katerim razreši člana nad-
zornega sveta Jožefa Bertalaniča, kot pred-
stavnika Elektro Celje in izvoli novega člana
Miro Rogina, za mandatno dobo do izteka
mandata obstoječega nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi dne 22. 2. 2003 in ki
pisno prijavo osebno oddajo ali s priporoče-
no pošto pošljejo družbi deset dni pred za-
sedanjem oziroma najkasneje tri dni pred se-
jo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z iz-
pisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
delničarjev priložijo tudi pooblastilo.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na sedežu dru-

žbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni
Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini
Grad od 10. do 12. ure, v poslovnih prosto-
rih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do vključno 22.
2. 2003.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega
reda, glede katerih žele, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporo-
čijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina vnovič sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Informatika, informacijske
storitve in inženiring, d.d., Maribor

uprava družbe

Ob-86839
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 34. člena statuta družbe
Napredek Bistrica d.d. Domžale, uprava skli-
cuje
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4. skupščino družbe
Napredek Bistrica d.d.,

ki bo dne 7. marca 2003 ob 11. uri v
Izobraževalnem centru Nebra d.o.o. – IS-
PRA, v Ljubljani, Linhartova 11, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se:

– za predsednico skupščine: Barbara
Kűrner Čad,

– preštevalki glasov: Olga Cimperšek,
Blanka Berke.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: spremeni se sedež družbe, in sicer
tako, da je novi sedež družbe Ljubljana.

Poslovni naslov družbe je Šmartinska
152, Ljubljana. Sprememba naslova ne po-
meni spremembe statuta.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopol-
nitve statuta družbe kot izhaja iz predlože-
nega gradiva in čistopis statuta družbe.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Glasovalna pravica se uresničuje glede

na nominalne zneske delnic. Vsaka delni-
ca nosi en glas.

Glasovalno pravico lahko uresničuje
pooblaščenec. Pooblastilo mora biti pi-
smeno in ga je potrebno predložiti družbi
ter ostane shranjeno pri njej. Osebe, ki so
z delničarjem v sorodstvu do tretjega kole-
na v ravni vrsti ali njegov zakonec, lahko
zanj uresničujejo glasovalno pravico (brez
pismenega pooblastila).

Glasovalna pravica se uresničuje tako,
da glasovalec na poziv predsednika skup-
ščine odda glasovnico, na kateri je obkro-
žil besedo »za« ali »proti«. Če glasovalec
ne odda glasovnice ali na glasovnici ne
obkroži besedi »za« ali »proti«, ali če ob-
kroži obe besedi (za in proti), se smatra,
da ni glasoval.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica družbi Nebra
d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo in ure-
sničujejo glasovalno pravico na njej le del-
ničarji, ki se prijavijo najkasneje tri dni pred
skupščino. V tem roku predložijo poobla-
stila tudi pooblaščenci.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe Nebra d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 122, vsak delavnik, ra-
zen sobote, od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Napredek Bistrica, d.d., Domžale
direktorica Barbara Kürner Čad

Ob-86986
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 34. člena statuta družbe
Kona d.d., uprava sklicuje

3. skupščino družbe
Kona d.d.,

ki bo dne 7. marca 2003 ob 10.30, v
Izobraževalnem centru Nebra d.o.o. – IS-
PRA v Ljubljani, Linhartova 11, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se:

– za predsednico skupščine: Barbara
Kűrner Čad,

– preštevalki glasov: Olga Cimperšek,
Blanka Berke.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Maj-
da Lokošek.

2. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: spremeni se sedež družbe, in sicer
tako, da je novi sedež družbe Ljubljana.

Poslovni naslov družbe je Šmartinska 152,
Ljubljana. Sprememba naslova ne pomeni
spremembe statuta.

3. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe kot izhaja iz predložene-
ga gradiva in čistopis statuta družbe.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Glasovalna pravica se uresničuje glede

na nominalne zneske delnic. Vsaka delnica
nosi en glas.

Glasovalno pravico lahko uresničuje po-
oblaščenec. Pooblastilo mora biti pismeno
in ga je potrebno predložiti družbi ter osta-
ne shranjeno pri njej. Osebe, ki so z delni-
čarjem v sorodstvu do tretjega kolena v ravni
vrsti ali njegov zakonec, lahko zanj uresni-
čujejo glasovalno pravico (brez pismenega
pooblastila).

Glasovalna pravica se uresničuje tako, da
glasovalec na poziv predsednika skupščine
odda glasovnico, na kateri je obkrožil bese-
do »za« ali »proti«. Če glasovalec ne odda
glasovnice ali na glasovnici ne obkroži bese-
di »za« ali »proti«, ali če obkroži obe besedi
(za in proti), se smatra, da ni glasoval.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica družbi Nebra d.o.o.,
Dunajska 122, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico na njej le delničar-
ji, ki se prijavijo najkasneje tri dni pred skup-
ščino. V tem roku predložijo pooblastila tudi
pooblaščenci.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe Nebra d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 122, vsak delavnik, ra-
zen sobote, od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Kona, d.d.
direktorica Ksenija Gašperšič

Ob-86987
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 34. člena statuta družbe
Tabor d.d., uprava sklicuje

3. skupščino družbe
Tabor d.d.,

ki bo dne 7. marca 2003 ob 10. uri v
Izobraževalnem centru Nebra d.o.o. – IS-
PRA v Ljubljani, Linhartova 11, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se:

– za predsednico skupščine: Barbara
Kűrner Čad,

– preštevalki glasov: Olga Cimperšek,
Blanka Berke.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: spremeni se sedež družbe, in sicer
tako, da je novi sedež družbe Ljubljana.

Poslovni naslov družbe je Šmartinska
152, Ljubljana. Sprememba naslova ne po-
meni spremembe statuta.

3. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa nadzornega sveta: odpo-
kliče se član nadzornega sveta, predstavnik
delničarjev Gorazd Tršan z dnem sprejema
sklepa na skupščini.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev se z dnem sprejema sklepa na
skupščini izvoli Ksenija Gašperšič za dobo
štirih let.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe kot izhaja iz predložene-
ga gradiva in čistopis statuta družbe.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Glasovalna pravica se uresničuje glede

na nominalne zneske delnic. Vsaka delnica
nosi en glas.

Glasovalno pravico lahko uresničuje po-
oblaščenec. Pooblastilo mora biti pismeno
in ga je potrebno predložiti družbi ter osta-
ne shranjeno pri njej. Osebe, ki so z delni-
čarjem v sorodstvu do tretjega kolena v ravni
vrsti ali njegov zakonec, lahko zanj uresni-
čujejo glasovalno pravico (brez pismenega
pooblastila).

Glasovalna pravica se uresničuje tako,
da glasovalec na poziv predsednika skup-
ščine odda glasovnico, na kateri je obkrožil
besedo »za« ali »proti«. Če glasovalec ne
odda glasovnice ali na glasovnici ne obkro-
ži besedi »za« ali »proti«, ali če obkroži
obe besedi (za in proti), se smatra, da ni
glasoval.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica družbi Nebra d.o.o.,
Dunajska 122, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico na njej le delničar-
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Izvršbe in
zavarovanja

Z 02/00107 IZ-368
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okraj-

nega sodišča v Radovljici opr. št. Z
02/00107 z dne 24. 9. 2002, je bila nepre-
mičnina, stanovanje št. 15 v mansardi gasil-
sko-stanovanjskega objekta v Lescah, Alp-
ska c. 54A, ki stoji na parc. št. 544/11, parc.
št. 544/13, parc. št. 90/28 in parc. št.
91/11, vl. št. 1252, 307 in 763, k.o. Hraše,
in ki obsega vežo v izmeri 15,08 m2, WC v
izmeri 1,71 m2, kopalnico v izmeri 5,40 m2,
spalnico 1 v izmeri 12,54 m2, spalnico 2 v
izmeri 11,46 m2, spalnico 3 v izmeri 11,06 m2,
bivalni prostor v izmeri 32,48 m2, balkon v
izmeri 12,93 m2 in klet v izmeri 3,26 m2,
zarubljena v korist upnika ITS Intertrade si-
stemi, informacijske in računalniške storitve
d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 6, za zavarova-
nje njegove denarne terjatve v znesku
13,677.563 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 1. 2003

Z 01/00040 IZ-20617
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okraj-

nega sodišča v Radovljici opr. št. Z
01/00040 z dne 18. 4. 2002, je bila nepre-
mičnina, stanovanje št. 20, v V. nadstropju
objekta na naslovu Prečna 1B, Bohinjska Bis-
trica, v skupni izmeri 26,13 m2, vključno s
pripadajočim deležem na skupnih prostorih,
delih, napravah in na funkcionalnem zemlji-
šču objekta, ki stoji na parc. št. 78/11, vpi-
sani pri vlož. št. 828, k.o. Bohinjska Bistrica,
in ki je last zastaviteljev Marije Dežman in
Petra Pavla Dežmana, oba iz Ljubljane, Kne-
zov Štradon 7A, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, katero sta sklenila dne 29. 1. 1997
s prodajalcem Jankom Muličem iz Bohinj-
ske Bistrice, zarubljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Wolfova
1, za zavarovanje njegove denarne terjatve v
znesku 10.030 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 10. 2002

IZ-86847
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 016/03 z dne 14. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 10, v XI. nad-
stropju večstanovanjske hiše na naslovu Pu-
cova ulica 5, Celje, v skupni izmeri 69,52 m2,
last dolžnika Zebec Tomaža, na podlagi ku-

ji, ki se prijavijo najkasneje tri dni pred skup-
ščino. V tem roku predložijo pooblastila tudi
pooblaščenci.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe Nebra d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 122, vsak delavnik, ra-
zen sobote, od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Tabor, d.d.
direktor Tomaž Zorec

poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 123/IC  z dne 22. 9. 1994, sklenjene s
prodajalcem Stanovanjskim skladom RS, Po-
ljanska 31, Ljubljana, zastavljeno za zavarova-
nje terjatve v višini 22.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila, s končnim rokom vra-
čila 20. 3. 2008 in s pp, v korist zastavne
upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrira-
na zadruga z omejenim jamstvom, 9141
Eberndorf.

IZ-86851
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja
pri Jelšah, z dne 27. 1. 2003, opr. št. 49/03,
je bilo stanovanje št. 2/3, v II. nadstropju
stanovanjsko poslovnega objekta, stoječega
na parc. št. 643/2 vl. št. 1178 k.o. Rogaška
Slatina, skupaj v dejanski izmeri 114,45 m2,
h kateremu pripada tudi del funkcionalenga
zemljišča ter skupni prostori in naprave, last
dolžnika Ivič Rajka, Jerčin 9, 3253 Pristava
pri Mestinju, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 16. 1. 2003, s Hypo Leasing
Celje d.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje, za-
stavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
9,980.000 SIT s pripadki.

IZ-86852
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Ma-
ribora, opr. št. SV 1243/02 z dne 24. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 5 v I. nadstropju
poslovno-stanovanjskega objekta na Vetrinj-
ski ulici 11 v Mariboru, s pripadajočo drvar-
nico in kletjo na dvoriščnem objektu ter te-
mu stanovanju sorazmerni solastniški delež
skupnih prostorov, delov, objektov in naprav,
s tem, da objekt stoji na parc. št. 1718, k.o.
Maribor-Grad, pripisan vl. št. 506, katerega
lastnica je postala na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja št. 322 z dne 4. 5. 1992,
sklenjene med prodajalcema Metalna p.o.
Maribor in Metalna Kovinar, d.o.o. ter kup-
cem Kovačič Bolfenkom ter darilno pogod-
bo sklenjeno dne 26. 10. 1992, med daro-
valcem Kovačič Bolfenkom in obdarovanko
Goršič Ružo, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 17,500.000 SIT s pripad-
ki.

IZ-86855
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Ma-
ribora, opr. št. SV 51/03 z dne 23. 1. 2003,
je bila na posameznih delih stavbe v Maribo-
ru, Kočevarjeva ulica 15, zgrajena na parc.
št. 1680, stanovanjska stavba v izmeri
231 m2, pripisani vl. št. 1165, k.o. Koroška,
vrata in sicer:

– v pritličju levo od vhoda dvosobno sta-
novanje s kabinetom št. 1 v izmeri 74,82 m2,
z ložo v izmeri 2,17 m2,

– v I. nadstropju levo od stopnic dvoso-
bno stanovanje št. 4 v izmeri 74,82 m2, z
ložo v izmeri 2,17 m2 in balkonom v izmeri
1,65 m2,

– v kleti levo od stopnic kletnega prosto-
ra: shrambo št. 1 v izmeri 27,10 m2, drvarni-
co št. 1 v izmeri 7,27 m2, drvarnico št. 4 v
izmeri 9,75 m2, shrambo št. 4 v izmeri

13,87 m2, shrambo št. 9 v izmeri 4,11 m2 in
hodnik št. 1 v izmeri 8,06 m2;

– v kleti desno od stopnic kletnega pro-
stora: shrambo št. 11 v izmeri 9,73 m2 in
shrambo št. 12 v izmeri 12,35 m2, katerih
lastnik je zastavitelj Merdausl Riccardo do
celote;

– na podstrešju levo od stopnic mansar-
do št. 8 v izmeri 123,84 m2, katere lastnik je
zastavitelj Merdausl Riccardo do 3/4 od ce-
lote, zastavljena oziroma ustanovljena hipo-
teka v korist upnice Probanke d.d., s sede-
žem na naslovu 2000 Maribor, Gosposka uli-
ca 23, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 12,800.000 SIT s pripadki.

IZ-86857
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
53/03-1 z dne 24. 1. 2003, je bilo triinpol-
sobno stanovanje številka 130 v II. nadstrop-
ju v izmeri 87 m2 in kletni prostor – shramba
številka 130 v izmeri 4,10 m2, kar vse se na-
haja v stanovanjski stavbi v Mariboru, Stante-
tova ulica 14, zgrajeni na parceli številka
932/1 katastrska občina Spodnje Radvanje,
last zastaviteljev Mirana in Melite Roj vsake-
ga do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 19. 9. 2002, sklenjene med njima kot
kupcema ter med Božidarjem in Marijano
Ivec kot prodajalcema, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljublja-
na, Podružnica Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-86859
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-185/2003 z dne 22. 1.
2003, je bilo stanovanje – garsonjera št. 10
v izmeri 30,54 m2, ki se nahaja v II. nadstro-
pju stanovanjske hiše v Ljubljani, Bratovševa
ploščad 22, parc. št. 273/10 k.o. Stožice,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, in napravah, stav-
bišču ter na funkcionalnem zemljišču, v so-
lasti zastaviteljev Andreja Stareta, Igriška uli-
ca 12, Ljubljana in Karin Stare, Rožna doli-
na, cesta IX 24 A, vsakega do 1/2, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 1.
2003, sklenjene z Marijo Ferlin, Bratovševa
ploščad 22, Ljubljana, kot prodajalcem, za-
stavljeno v korist upnice Zveze bank, regis-
trirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulit-
schgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 31.000 EUR s
pripadki.

IZ-86861
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-225/2003 z dne 24. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 17, v 4. nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Mladinska
ulica 18, Gornja Radgona, ki stoji na parc.
št. 786, k. o. Gornja Radgona, v skupni izme-
ri 34,60 m2, s pripadajočo solastninsko pra-
vico na skupnih delih naprav in skupnih pro-
storov stavbe ter funkcionalnega zemljišča
stanovanjske hiše, v lasti zastaviteljice Her-
mine Kaučič, stanujočo Kocljeva ulica 17,
Gornja Radgona, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 13. 10. 1993, sklenjene med
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Občino Gornja Radgona, kot prodajalko ter
zastaviteljico kot kupko, zastavljeno v korist
upnice BKS – Leasing d.o.o. družba za lea-
sing, financiranje in trgovino, d.o.o., Komen-
skega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22.000 EUR, s pripadki v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila.

IZ-86862
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 122/03 z dne 24. 1. 2003,
je bilo trisobno stanovanje št. 2, v skupni
izmeri 80,39 m2, ki se nahaja v visokem pritli-
čju stanovanjske hiše na naslovu Prištinska
ulica 12, Ljubljana, stoječe na parc. št. 739,
vložek št. 2 k.o. Štepanja vas, last zastavite-
lja Kepic Aleša, zastavljeno v korist upnice
Jožice Papež Francelj, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 19.800 EUR s pripadki.

IZ-86863
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 69/03 z dne 23. 1. 2003,
je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 9,
v skupni izmeri 84,60 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Mu-
charjeva ulica 11, ki je last zastaviteljev, vsa-
kega do ene polovice, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 17. 1. 2003, sklenjene s
prodajalkama Černe Doris in Černe Ines. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnice Vol-
ksbank – Ljudska banka d.d. Ljubljana, ma-
tična št. 5496527, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 53.300 EUR s pripadki.

IZ-86864
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 61/2003 z dne 24. 1. 2003,
je poslovni prostor v skupni izmeri 180,70 m2

v poslovno – stanovanjski hiši na naslovu
Cankarjeva cesta 24 v Tržiču, ki stoji na parc.
št. 474/4 – stanovanjska stavba – stavbišče
v izmeri 215 m2 in parc. št. 474/1 – dvorišče
v izmeri 824 m2, ki sta vpisani v vl. št, 643
k.o. Tržič; poslovni prostor se nahaja delno
v pritličju – prodajalna v izmeri 65,13 m2, skla-
dišče v izmeri 19,90 m2, skladišče v izmeri
11,08 m2, pisarna v izmeri 12,85 m2, WC v
izmeri 1,74 m2, delno pa v prvem nadstropju
– skladišče v izmeri 62,10 m2 in pisarna v
izmeri 7,90 m2, k poslovnemu prostoru pa
sodi tudi zemljišče pod tem delom objekta
in dvorišče – parkirišče na vzhodni strani
objekta v ocenjeni izmeri 257 m2, last dol-
žnika – zastavitelja družbe Pik As, Tržič,
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41 a, Tržič, na te-
melju pogodbe o kupoprodaji nepremični-
ne, sklenjene 3. 6. 2002 oziroma 22. 7.
2002, s prodajalcem Elektro Gorenjska,
d.d., Kranj, zastavljeno v korist upnice Go-
renjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta
1, Kranj, za zavarovanje njegove denarne ter-
jatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

IZ-86865
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 49/03 z
dne 23. 1. 2002, je bilo stanovanje št. 29 v
izmeri 54,25 m2, v tretjem nadstropju na na-
slovu Grajzarjeva 28, Ljubljana, last zastavite-

ljice Polič Ljudmile, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 6. 7. 1992 in aneksa k
tej pogodbi z dne 20. 1. 2003, sklenjene z
Francem Aličem in Slavko Štekovič, zastav-
ljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 70.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila, s pripadki.

IZ-86866
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljub-
ljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 54/03 z dne
23. 1. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
2, v kleti večstanovanjske zgradbe na naslo-
vu Zlato polje 3 C, Kranj, v izmeri 66,88 m2,
parc. št. 454/25 vl. št. 800 k.o. Kranj, last
dolžnice in zastaviteljice Radojković Vere,
Zlato polje 3 C, 4000 Kranj, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 26. 9. 2002, in
dodatka k tej kupoprodajni pogodbi z dne
10. 1. 2003, zastavljen v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, podružni-
ca v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunaj-
ska 63, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 18.300 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki.

IZ-86867
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljub-
ljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 60/03 z dne
23. 1. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št.
3, v izmeri 54,35 m2, na naslovu Hudoverni-
kova 13 v Ljubljani, ki se nahaja v I. nadstro-
pju stanovanjske stavbe, parc. št. 441/23
(dvorišče 359 m2, stavba 315 m2) k.o. Poljan-
sko predmestje, last dolžnikov in zastavite-
ljev Đozić Nihada, V Murglah 64, 1000 Ljub-
ljana in Jovan Barbare, Kotnikova ulica 34,
1000 Ljubljana na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 25. 9. 2002, in aneksa št. 1, k
tej pogodbi z dne 10. 1. 2003, sklenjene z
Prebil Marjo in Prebil Juretom iz Ljubljane,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 13.450 EUR,
v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-86869
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-30/03 z dne 16. 1.
2003, je stanovanje št. 25TIP A v skupni
izmeri 52,27 m2, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjskega bloka na Andreaševi 8 v Ljublja-
ni, s pripadajočo shrambo št. 25, v kleti blo-
ka, stoječe na parc. št. 60, vlož. št. 1284,
parc. št. 59/3, 58/3 in 58/4, vlož. št. 1063,
vse k.o. Zg. Šiška, last zastaviteljev Hamulić
Asima in Jukić Ivke, stan. Andreaševa ul. 8,
Ljubljana, (na podlagi prodajne pogodbe št.
25, sklenjene dne 29. 6. 1995 s K M S,
d.o.o., Ljubljana, Galičeva 15, kot prodajal-
cema), zastavljeno v korist upnika A Agaton
d.o.o., Škrabčev trg 32, Ribnica, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 17.559,60 EUR
s pripadki napram dolžnikoma Hamulič Asima
in Jukić Ivko.

IZ-86870
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-40/03 z dne 21. 1.
2003, je stanovanje št. 3, v skupni izmeri
70,72 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjske stavbe Cesta Františka Foita 2
v Velenju, stoječe na parc. št. 3184/2 k.o.
Velenje, last zastaviteljev Bega Okanovića in
Renate Benetek Okanović, stan. Cesta Fran-
tiška Foita 2, Velenje, (na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 5. 5. 1997, sklenjene
dne 5. 5. 1997, z Rudolfom Lesjakom in
Štefanijo Lesjak, kot prodajalcema), zastav-
ljeno v korist upnice Posojilnice Bank Bo-
rovlje r.z.z o.j., A-9170 Borovlje, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 25.000 EUR s
pripadki napram dolžnikoma Begom
Okanovićem in Renato Benetek Okanović.

IZ-86874
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 45/2003 z dne 20. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 31 v izmeri
59 m2, v 7. nadstropju objekta v Vrečkovi 9 v
Kranju, ki stoji na parceli številka 162/3, vlož-
na številka 269, katastrska občina Huje, last
dolžnice Brede Leben, stanujoče Kranj,
Vrečkova 009, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 17. 10. 2002, sklenjene s Poš-
to Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Mari-
bor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upni-
ce Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
010, Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 7,000.000 SIT s pripadki.

IZ-86875
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 65/2003 z dne 17. 1.
2003, je bil poslovni prostor št. 1, v pritličju
v stanovanjski hiši Savinova 003, Celje, v
izmeri 348,70 m2, v kleti prostor št. 9, v izmeri
31,90 m2 ter del nezazidanega prostora zu-
naj objekta na desni strani vhoda v izmeri
19,43 m2, ki stoji na parc. št. 2270/2, vl. št.
1553, k.o. Celje, last dolžnika in zastavitelja
Prekoršek Ludvika, stanujočega Vojnik, Pruš-
nikova ul. 004, na podlagi prodajne pogod-
be št. 107/90 z dne 21. 6. 1990, sklenjene
z GIP Ingrad Celje, Lava 007, Celje, kot pro-
dajalcem in Prekoršek Ludvikom, stanujočim
Vojnik, Prušnikova ul. 004, kot kupcem, za-
stavljen v korist upnice Steiermärkische Bank
und Sparkassen AG, Sparkassenplatz 004,
A-8011 Graz, Avstrija, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini največ 1,000.000 EUR s
pripadki.

IZ-86876
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 66/2003 z dne 17. 1.
2003, sta bila:

– stanovanje št. 2, v skupni izmeri
51,95 m2, na naslovu Borova vas 002, 2000
Maribor, na parc. št. 2345, k.o. Radvanje,
last zastaviteljice Mojce Možič, stanujoče
Maribor, Prešernova ul. 022, do celote, po
prodajni pogodbi št. 1485/91 z dne 21. 12.
1991, sklenjeni z Občino Maribor in

– stanovanje št. 0 v mansardi, v skupni
izmeri 72,13 m2, na naslovu Prešernova ul.
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022, 2000 Maribor, na parc. št. 962, vl. št.
802, k.o. Maribor-Grad, last zastaviteljev Mo-
žič Petra, stanujočega Selnica ob Dravi,
Črešnjevec ob Dravi 015 A, in Mojce Možič,
stanujoče Maribor, Prešernova ul. 022, za
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 31. 5. 1999 in dodatka z
dne 11. 6. 1999, sklenjene s Šmigoc Ran-
kom, stanujočim Maribor, Prešernova ul. 022,

zastavljena v korist upnice Vol-
ksbank-Ljudska banka d.d., Dunajska 128 A,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 43.500 EUR s pripadki v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, veljavnem na dan črpanja kredita.

IZ-86877
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora opravilna št. SV 28/2003 z dne
13. 1. 2003, je triinpolsobno stanovanje št.
5, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mari-
boru, Gregorčičeva ul. 3, v izmeri 97,05 m2,
od tega kletna shramba št. 5 v izmeri
4,27 m2, ki stoji na parceli št. 1332, pripisa-
ni pri vl. št. 656 k.o. Maribor Grad, katerega
lastnik je dolžnik ter zastavitelj Winkler Du-
šan, stanujoč Maribor, Gregorčičeva ul. 3,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 12.
2002, zastavljeno v korist upnice Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, skupaj s pre-
povedjo odsvojitve, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 34.800 EUR s pp., v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS za EUR
na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-86879
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora opr. št. SV 59/2003 z dne 22. 1.
2003, je dvosobno stanovanje št. 1, v pritli-
čju stanovanjske stavbe v Slovenski Bistrici,
Tomšičeva ul. 2, v izmeri 53,09 m2, ki stoji
na parc. št. 767, pripisani pri vl. št. 305 k.o.
Slovenski Bistrica, katerega lastnik je Reber-
nak Damijan, stanujoč Sp. Prebukovje 40,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 1. 2003, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, skupaj s
prepovedjo odsvojitve, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 16.900 EUR s pp., v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju BS za
EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-86980
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa, sestavljenega pri notarki
Zdenki Gustinčič iz Nove Gorice pod opr.
št. SV 28/03 z dne 28. 1. 2003, sta bila
poslovna prostora v pritličju poslovno sta-
novanjskega objekta, stoječega na parc. št.
2755 k.o. Šempeter, z oznako L 0.12 in
L 0.13 in merita vsak po 19,75 m2, kar je
dolžnik pridobil v last s kupoprodajno po-
godbo št. 49-21/97 z dne 24. 12. 1997,
overjeno dne 29.12.1997 pod št. OV
4035/97, zastavljena v korist upnice Nove
KBM d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva
11, Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,500.000 SIT s pripadki.”

IZ-86993
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar
iz Pirana, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož,

opr. št. SV 36/03 z dne 28. 1. 2003, je bila
nepremičnina poslovni prostor, v naravi trgo-
vina-skladišče v izmeri 105,37 m2, označeno
z modro barvo in črko C1 ter prostor v me-
detaži v izmeri 58,22 m2, označen z modro
barvo in črko C1, vse locirano v hali H, ki
stoji na parcelni številki 2561, zemljiškoknjiž-
ni vložek 1680, katastrska občina Izola me-
sto, v kompleksu Iplas Polimer v industrijski
coni v Izoli zastavljeno v korist Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20,583.500 SIT s
pripadki in stroški.

IZ-86994
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec, Trža-
ška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV 74/03 z
dne 28. 1. 2003, je bil poslovni prostor v
pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na
parc. št. 118, vl. št. 127, k.o. Artiče, zemlji-
ške knjige Okrajnega sodišča v Brežicah, ki
v naravi predstavlja del poslovne stavbe v
izmeri 276 m2, dvorišče v izmeri 127 m2, in
sicer: prodajalna v izmeri 39,40 m2, okrep-
čevalnica s pripadajočimi prostori v izmeri
60,45 m2, vetrolov v izmeri 5,42 m2, klet v
izmeri 51,99 m2, podstrešje v izmeri
20,70 m2, v celoti last zastaviteljice Mlakar
Simone, zastavljeno v korist upnice Karnt-
ner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.000 EUR v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
s pripadki.

IZ-86995
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 40/03 z dne 20. 1. 2003, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 9, po projek-
tni dokumentaciji označeno B2.3., v izmeri
91,40 m2 s pripadajočo kletno shrambo z
oznako K.B.2.3. in enega parkirnega mesta
št. 48, v stanovanjski hiši Zadobrovška ulica
20, Ljubljana, ki je last zastaviteljev Tomaža
Plestenjaka, EMŠO 2908975500356, Ljub-
ljana-Šmartno in Tatjane Plestenjak, EMŠO
0103975505441, Višnjevarjeva ulica 3, Ljub-
ljana-Polje, na podlagi pogodbe št.
N-50-98-0096/00 z dne 9. 10. 1998, skle-
njene z Rudis d.d. Trbovlje. Nepremičnine
so zastavljene v korist upnice Volksbank –
Ljudske banke d.d., Ljubljana, matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 43.402,33 EUR s pripadki.

IZ-86996
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljublja-
ne opr. št. SV 1529/02 z dne 18. 9. 2002,
je bilo stanovanje št. 40 v skupni izmeri
41,52 m2, ki se nahaja v X. nadstropju sta-
novanjske stavbe v Ljubljani, Rusijanov trg 1,
last zastaviteljice Jadranke Begić, zastavlje-
no v korist upnika Osmana Okanovića za za-
varovanje denarne terjatve v višini 9.900 EUR
s pripadki.

IZ-86997
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 81/2003 z dne 28. 1. 2003, je
stanovanje v skupni izmeri 56,15 m2 v prvem

nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ko-
vaška ulica 3 v Tržiču, ki stoji na parc. št. 258
– stan. stavba v izmeri 76 m2, vl. št. 857 k.o.
Tržič, in ki obsega tri sobe, kuhinjo, shram-
bo, WC s kopalnico, predsobo in klet oziro-
ma drvarnico v zidanem objektu, k stanova-
nju pa spada tudi solastniški delež na pripa-
dajočih skupnih delih, prostorih in napravah,
stavbišču ter funkcionalnem zemljišču, na ka-
terem stoji stavba, last dolžnika Nezirja
Šmrkovića, Zelenica 12, Tržič, na temelju pro-
dajne pogodbe, sklenjene 15. 1. 2003, s pro-
dajalko Marie Jeanne (Marijo) Lukanc, zastav-
ljeno v korist upnice Zveze hranilno kreditnih
služb Slovenije, p.o., Ljubljana, Miklošičeva
4, Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 2,500.000 SIT s pripadki.

IZ-86998
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 47/03 z dne 21. 1.
2003, je bilo stanovanje številka 55 v 7. nad-
stropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Bebler-
jev trg 12, v skupni izmeri 59,11 m2, last dol-
žnice in zastaviteljice Nade Matić, rojene
1. 2. 1954, prebivališče Ljubljana, Beblerjev
trg 12, zastavljeno v korist upnika Slavka Šte-
blaja, rojenega 23. 5. 1967, prebivališče Ljub-
ljana, Pregljeva ulica 15, za zavarovanje de-
narne terjatve v znesku 28.980 EUR v tolar-
ski protivrednosti po prodajnem menjalni-
škem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na
dan plačila, z obrestmi in stroški.

IZ-86999
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 63/03 z dne 24. 1. 2003,
je bilo stanovanje št. 14 v četrtem nadstro-
pju stanov. stavbe v Mariboru, Cesta Prole-
tarskih brigad 58, v velikosti 54,75 m2, s pri-
pradajočim kletnim prostorom št. 14, v izmeri
3,10 m2, ki stoji na parc. št. 3004, k.o. Ta-
bor, pridobljeno s kupoprodajno pogodbo,
sklenjeno dne 23. 12. 2002, s prodajalcem
Andjelković Draganom iz Maribora, last dol-
žnika, hkrati zastavitelja Aleš Toneta iz Mari-
bora, Cesta proletarskih brigad 62, zastavlje-
no v korist upnika Raiffeinsenbank St. Ste-
fan – Jagerberg – Wolfsberg, registrirane
zadruge z omejenim jamstvom iz Republike
Avstrije, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 21.000 EUR s pripadki.

IZ-87000
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 18/03 z dne 29. 1.
2003, je bilo trisobno stanovanje na naslovu
Cankarjeva ulica 16 v Kranju, s pripadajočim
deležem zemljišča, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske hiše, vpisane pri vl. št. 48
k.o. Kranj, in stoji na parc. št. 118, hiša z
dvoriščem (Haus mit Hoff), last dolžnika in
zastavitelja Marijana Pregrada, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 19. 11. 2002, sklenje-
ne med njim kot kupcem in prodajalkama
Lauro Mole ter Moniko Naveršnik Gogić, za-
stavljeno v korist upnika Infonet, Kranj,
d.o.o, podjetje za informacijsko svetovanje,
inženiring in trgovino, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 8,000.000 SIT z obrestmi
po letni obrestni meri TOM + 4,5% in ostali-
mi pripadki.
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IZ-87001
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz No-
ve Gorice opr. št. SV 53/03 z dne 23. 1.
2003, je bil poslovni prostor v kleti v izmeri
88,09 m2 in prostor v pritličju - vhodni del v
izmeri 26,23 m2 in prostor v prvem nadstro-
pju z dvigalom v izmeri 340,45 m2, v delu
stavbe “Bazeni” v Novi Gorici, na križišču
Cankarjeve in Rejčeve ulice, stoječem na
parc. št. 632/7, vl. št. 583 k.o. Nova Gorica,
ki jih je kreditojemalec Ginex International
d.o.o., Gradnikove brigade 51, pridobil s pro-
dajno pogodbo št. B-26/2002 od prodajal-
ca Primorje d.d. Ajdovščina, zastavljeno v ko-
rist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska ce-
sta 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 41,500.000 SIT s pripadki.

IZ-87002
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra opr. št. SV 69/03 z dne 23. 1. 2003, je
bilo trisobno stanovanje št. 16 - sever, ki
obsega kuhinjo, dnevno sobo, spalnico, so-
bo, sanitarije, hodnik, balkon - loža in kletni
prostor drvarnica v skupni izmeri 72,58 m2,
ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske
hiše v Tolminu, Prekomorskih brigad št. 7,
stavba stoječa na parceli št. 117/6 oziroma
117/20, katastrska občina Tolmin, last Sarič
Jerneje in Sarič Boža, vsakega do 1/2, la-
stnine pridobljene na podlagi menjalne po-
godbe z dne 28. 4. 1997, sklenjene med
družbo z omejeno odgovornostjo Iskra AET
Tolmin d.o.o. in Sarič Božom in Jernejo, za-
stavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dol-
žnice Sarič Jerneje v znesku 4,000.000 SIT
s pripadki, z zapadlostjo 31. 1. 2009, v korist
delniške družbe Nova Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana, podružnica Koper, Posloval-
nica Koper, matična št. 5860571, s sede-
žem v Kopru, pristaniška ulica št. 45.

IZ-87003
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora opr. št. SV 74/2003 z dne 27. 1.
2003, je trisobno stanovanje št. 4, ki meri
80,13 m2 neto površine, v I. nadstropju sta-
novanjske hiše Fala 27, stoječe na parc. št.
103/3, k.o. Gerečja vas, katerega lastnica je
Tinauer Silvija, stanujoča Fala 27, na podlagi
kupoprodjne pogodbe prodaji stanovanja št.
311/93 z dne 23. 7. 1993 in njenega anek-
sa z dne 20. 12. 2002, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, skupaj s prepovedjo odsvojitve, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 28.700
EUR s pp, v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju BS za EUR na dan plačila oziro-
ma izterjave.

IZ-87004
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz Kr-
škega, CKŽ št. 9, opr. št. SV-29/2003 z
dne 29. 1. 2003, je bilo stanovanje z ozna-
ko ID št. 6 v izmeri 55,75 m2, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjsko-poslovne
stavbe v Ljubljani, Podutiška 140, s shrambo
ID št. 6 v izmeri 3,65 m2, s pripadajočim
parkirnim prostorom, last zastaviteljev Drobnič
Mitje, roj. 18. 3. 1951 in Drobnič Majde, roj.

1. 6. 1955, oba stanujoča Senuše 49, p.
Leskovec pri Krškem, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 1/02, sklenjene dne 30.
12. 2002, s prodajalcem Classic Marketing
d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pri-
padki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

Preklic

St 81/2002 S-86878
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 81/2002 oglas z
naslednjo vsebino:

v postopku prisilne poravnave med dol-
žnikom: Gruda – Jurmes, d.d., Trženje in
inženiring, Leona Dobrotinška 15, Šen-
tjur in njegovimi upniki, se narok za glasova-
nje v postopku prisilne poravnave, razpisan
za dne 5. marca 2003 ob 15. uri, v sobi št.
106/I prekliče in se določi nov narok za
glasovanje za prisilno poravnavo, ki bo dne
19. marca 2003 ob 15. uri, soba št. 106/I.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 1. 2003

St 63/2002 S-86536

Na podlagi 28. in 29. člena ZPPSL to
sodišče objavlja naslednji oklic:

začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Ilirija, trgovina d.d., Vojkov
drevored 28, Ilirska Bistrica, matična šte-
vilka 5004900, šifra dejavnosti 52.110.

Za upravitelja prisilne poravnave se dolo-
či Samo Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. Emona Blagovni center, Šmartinska c.

130, Ljubljana,
2. Preskrba Sežana, Partizanska c. 71,

Sežana,
3. Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška

c. 14, Ajdovščina,
4. TOPDOM d.d. Ljubljana, Letališka 1,

Ljubljana,
5. za predstavnika delavcev Jože Iskra,

Harije 29b, Ilirska Bistrica.
Upnike, katerih terjatve so nastale do za-

četka postopka prisilne poravnave pozivamo,
da v roku 30 dni po dnevu objave tega okli-
ca prijavijo svoje terjatve.

Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika -
prijavitelja, z natančno navedbo firme in se-
deža dolžnika, na katerega se nanaša prijav-
ljena terjatev, s pravno podlago terjatve in
njeno višino ter priloženimi dokazili o obsto-
ju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavi-
jo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno viši-
no v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave in
priložijo obračun obresti.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četr-
tem in petem odstavku 43. člena ZPPSL.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil objavljen na oglasni deski tukaj-
šnjega sodišča dne 14. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2003

St 23/2002 S-86537
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 23/2002 z dne 17. 1. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom D2 d.o.o., Stritarjeva 21, Ilirska
Bistrica, matična št. 5680514.

Občini Ilirska Bistrica se brez prevzema
obveznosti izročijo:

– osnovna sredstva stečajnega dolžnika
v vrednosti 16.500 SIT, ki so izkazana v pri-
logi 1 izvedenskega mnenja izvedenke eko-
nomsko-finančne stroke Marijane Lepšina iz
Ankarana z dne 10. 11. 2002, ki je sestavni
del tega sklepa;

– zaloge trgovskega blaga v vrednosti
129.000 SIT, ki so izkazane v prilogi 3 izve-
denskega mnenja izvedenke ekonomsko-fi-
nančne stroke Marijane Lepšina iz Ankarana
z dne 10. 11. 2002, ki je sestavni del tega
sklepa.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 1. 2003

St 68/2000 S-86538
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 68/2000 z dne 12. 12. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Altes -
marketing in inženiring s tehničnim bla-
gom, d.o.o. Hrpelje - v stečaju. Po pravno-
močnosti tega sklepa se odreja izbris dru-
žbe iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 1. 2003

St 12/2002 S-86539
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena

ZPPSL to sodišče objavlja, da je bila s skle-
pom poravnalnega senata tukajšnjega sodi-
šča, opr. št. St 12/2002 z dne 29. 8. 2002
v zvezi s sklepom tega sodišča z dne 18.
10. 2002, opr. št. St 12/2002, potrjena pri-
silna poravnava nad dolžnikom Zelcom, Sto-
ritve in trgovina d.o.o. Koper, Vojkovo na-
brežje št. 30, in sicer:

I. Ugotovi se, da so glasovalni upravičen-
ci z glasovanjem na naroku dne 29. 8. 2002
sprejeli prisilno poravnavo nad dolžnikom Zel-
com, storitve in trgovina d.o.o. Koper, Voj-
kovo nabrežje št. 30, saj so za sklenitev po-
ravnave glasovali upravičenci katerih terjatve
znašajo skupno 66,56% vseh terjatev.

II. Terjatve upnikov so razvrščene v pet
razredov. Razvrstitev terjatev v razrede ter na-
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čin poplačila posameznih razredov je raz-
viden iz priloge A in priloge B, ki sta se-
stavni del izreka sklepa.

III. Ugotovi se, da se je s pisno izjavo
odpovedal ločitveni pravici upnik Dragiša
Zelenika za ugotovljeno terjatev v skupnem
znesku 28,082.887,50 SIT, ki jo je prido-
bil na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 22. 10. 2001 na nepremičnini - hiši v
Cerski ulici 102, Jablan, parc. št. 213/10,
z.k. vložek 620, k.o. Jablan, BiH.

IV. Ugotovi se, da so upniki:
– Zelenika Dragiša,
– Zelenika Radojka in
– Nikšić Željko,
kot so navedeni v prilogi B tega skle-

pa, ki je sestavni del izreka sklepa, svoje
terjatve v ugotovljenih zneskih, kot so raz-
vidni iz navedene priloge konvertirali v
osnovni kapital dolžnika. Terjatve v teh zne-
skih s pravnomočnostjo tega sklepa pre-
nehajo.

V. Iz priloge A in priloge B, ki sta se-
stavni del izreka tega sklepa, so v okviru
posameznih razredov razvidni upniki, kate-
rih terjatve niso bile ugovarjane in veljajo za
ugotovljene, ter terjatve, ki so bile ugovar-
jane, pa jih je poravnalni senat ugotovil za
verjetne in zneski poplačil upnikov, katerih
terjatve so ugotovljene. Dolžnik je dolžan
ugotovljene upniške terjatve upnikom v raz-
redu E poplačati v roku enega leta od dne-
va pravnomočnega sklepa o prisilni porav-
navi, obrestovane do dneva plačila po obre-
stni meri, ki je enaka faktorju Euribor.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile ugovarjane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev, je razviden iz
priloge B, ki je sestavni del tega sklepa.

VI. Ugotovi se, da prisilna poravnava
učinkuje tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka, ter proti upnikom, ki
so se postopka udeležili, pa so bile njiho-
ve terjatve prerekane, če se naknadno
ugotovijo.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 1. 2003

St 215/2002 S-86540
To sodišče je s sklepom St 215/2002

dne 21. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom POS - TRG d.o.o., Streli-
ška 33, Kočevje, matična številka
5559308, šifra dejavnosti 51.190.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 4. 2003 ob 9.45, soba 352 tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2003

St 98/2002 S-86541
To sodišče je s sklepom opr. št. St

98/2002 z dne 19. 12. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Športplan, d.o.o., Kopališka ulica b. št.,
Domžale in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve v višini 20% v roku enega leta od
dneva potrjene prisilne poravnave.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učinku-
je za vse terjatve upnikov, ki so nastale do
10. 7. 2002 kot dneva začetka postopka pri-
silne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile ugo-
tovljene terjatve upnikov, navedene v peti ko-
loni Priloge 1 k sklepu, ki je sestavni del izre-
ka sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini in v roku, navedenem v izreku sklepa.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
19. 12. 2002. Sklep o potrditvi prisilne porav-
nave je postal pravnomočen dne 15. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2003

St 1/2003-5 S-86542
1. Z dnem 20. 1. 2003 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Flamingo, trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o., Črešnjev-
ci 158, Gornja Radgona.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega
stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potre-
bno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske
protivrednosti in vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj v vrednosti 1.900 SIT in naj-
več v vrednosti 38.000 SIT. Vsi dokazi mora-
jo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL). Sodno tak-
so morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100013.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 12. 5. 2003 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 20. 1. 2003 nabit na oglasno de-
sko sodišča. Pravne posledice o začetku
stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko
je bil oklic o začetku stečajnega postopka
nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 1. 2003

St 3/2003-5 S-86543
1. Z dnem 20. 1. 2003 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom MK - HIŠA 2000,
podjetje lesnih konstrukcijskih objektov
d.o.o., Ljutomer, Ormoška 3.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno

dokumentacijo podajo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev od dne-
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terja-
tev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ v
vrednosti 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji.

Sodno takso morajo plačati pravne ose-
be na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in zase-
bniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100033.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 28. 4. 2003 ob 11. uri v razpravni dvora-
ni št. 12 tega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 20. 1. 2003 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odloč-
ba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nasopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in pre-
nehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečaj-
nega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 1. 2003

St 2/2003 S-86544
1. Z dnem 20. 1. 2003 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom Aravto, trgovi-
na, transport, vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil d.d., Gornja Radgona, Ljuto-
merska 29.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi Mi-
ran Žilavec iz Murske Sobote, Zelena ulica
št. 25.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev od dne-
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terja-
tev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT.

Sodno takso morajo plačati pravne ose-
be na račun sodnih taks številka
01100-1000339014, fizične osebe in
zasebniki pa na račun sodnih taks številka
01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100023. Ne plača se tak-
sa za prijavo terjatev delavcev iz drugega od-
stavka 160. člena Zakona o prisilni poravna-
vi, stečaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 14. 4. 2003 ob 12. uri v razpravni dvora-
ni št. 12 tega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 20. 1. 2003 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odloč-
ba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in pre-
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nehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečaj-
nega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 1. 2003

St 4/2003 S-86609
To sodišče na podlagi prvega odstavka

101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 4/2003 z dne

22. 1. 2003 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Togrel, gradbeništvo in proiz-
vodnja d.o.o., Velika vas 62, Leskovec
pri Krškem.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zdravko Groboljšek iz Sevnice, Trg svobo-
de 9.

3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh pisnih izvo-
dih v skladu z 137. členom ZPPSL v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o za-
četku stečajnega postopka.

4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

5. Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 5.
2003 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II tega
sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 22. 1.
2003.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 1. 2003

St 130/2002 S-86610
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 130/2002 z dne 19. 12. 2002 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Gradmont d.o.o., iz Ljubljane, Vošnjako-
va 5 in njegovimi upniki.

Dolžnik se je s prisilno poravnavo zave-
zal:

A) upnikom razreda 1, ki so poimensko
navedeni v prilogi z imenom pregled
poplačila delavcev za plače po 160. členu
ZPPSL, ki je sestavni del sklepa, plačati nji-
hove ugotovljene terjatve iz naslova plač in
nadomestil za čas od aprila do junija 2002 v
višini 100%, v roku 15 dni od pravnomočno-
sti sklepa, in sicer v zneskih, kot so razvidni
za vsakega od delavcev iz navedene prilo-
ge.

B) upnikoma razreda 2, navedenima v pri-
logi 1, ki je sestavni del sklepa, plačati njuni
ugotovljeni terjatvi v višini 100%, to je v zne-
sku, kot je razviden iz priloge 1 pod rubriko
“poplačilo po prisilni poravnavi, v roku 5 let
od pravnomočnosti sklepa in z 2% obrestmi
letno do dneva plačila.

C) upnikom razreda 3, navedenim v prilo-
gi 1 in prilogi “pregled poplačila delavcev za
plače v višini 60%, ki sta sestavni del sklepa,
plačati njihove ugotovljene terjatve v višini
60%, to je v zneskih, razvidnih iz priloge 1
pod rubriko “poplačilo po prisilni poravnavi”
in za delavce iz priloge “pregled poplačila
delavcev za plače v višini 60%, v roku 3 let
od pravnomočnosti sklepa in z 2% obrestmi
letno do dneva plačila.

D) Upnikom razreda 4, navedenim v pri-
logi 2, ki je sestavni del sklepa, plačati nji-
hove ugotovljene terjatve v višini 20%, to je
v zneskih, razvidnih iz priloge 2 pod rubriko
“poplačilo po prisilni poravnavi”, v roku 1 le-
ta od pravnomočnosti sklepa in z 2% obres-
tmi letno do dneva plačila.

V postopku prisine poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v ru-
briki “terjatev” prilog 1 in 2 ter prilog “pre-
gled poplačila delavcev za plače po 160.
členu ZPPSL” ter “pregled poplačila delav-
cev za plače v višini 60%, ki so sestavni del
sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini in rokih, kot so razvidni v 2. točki izre-
ka sklepa in v zneskih, kot so razvidni iz
rubrike z imenom “poplačilo po prisilni po-
ravnavi” prilog 1 in 2 ter obeh navedenih
prilog pregleda poplačil delavcev.

Prisilna poravnava učinkuje za vse terja-
tve upnikov, ki so nastale do dne 17. 7. 2002
kot dneva začetka postopka prisilne porav-
nave.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
19. 12. 2002. Sklep o potrditvi prisilne porav-
nave je postal pravnomočen dne 16. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2003

St 82/99 S-86611
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Plutal d.d., Ljubljana – v steča-
ju, za dne 2. 4. 2003, ob 9.45, v sobi
307/III tega sodišča razpisuje nadaljnji na-
rok za preizkus prijavljenih terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2003

St 203/2002 S-86612
To sodišče je s sklepom St 203/2002

dne 21. 1. 2003 začelo likvidacijski posto-
pek nad dolžnikom OPEN SOCIETY INSTI-
TUTE - SLOVENIA, Zavod za odprto dru-
žbo, Vegova 8, Ljubljana, matična številka:
5872138.

Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
mag. Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.

Začetek likvidacije se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave te-
ga oklica o začetku likvidacijskega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 4. 2003 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2003

St 220/2002 S-86687
To sodišče je s sklepom St 220/2002

dne 23. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom M & M, podjetje za poslov-
no svetovanje in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132, matična številka
5374561, davčna številka 63581337.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Me-
lita Butara, Mala čolnarska 9b, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-

ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve
in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 4. 2003 ob 11. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2003

St 13/2002 S-86688
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 13/2002 z dne 23. 1. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Demus De-
sign proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., Povodnova ulica 6, Ptuj, matična
številka 5347769.

Odslej firma glasi: Demus Design proiz-
vodno in trgovsko podjetje d.o.o., Povodno-
va ulica 6, Ptuj - v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega postop-
ka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 16. 4.
2003 ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 1. 2003.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 1. 2003

St 26/2001 S-86806
Oklic o začetku stečajnega postopka

nad dolžnikom D.I.V.I., d.o.o., proizvodnja in
poslovne storitve Šempeter pri Gorici, Cesta
Goriške fronte 46, matična št. 5733111000,
šifra dejavnosti 51.190.

To sodišče je dne 23. 1. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 26/2001, da se začne ste-
čajni postopek zoper D.I.V.I., d.o.o., proiz-
vodnja in poslovne storitve Šempeter pri
Gorici, Cesta Goriške fronte 46.

Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. prav. iz Tolmina, Tumov drevored 1.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsa-
ki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijav-
ljenih 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
12. 5. 2003 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 23. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 1. 2003

St 7/2002 S-86807
To sodišče objavlja oklic o začetku ste-

čajnega postopka nad družbo Sivis, Podje-
tje za svetovanje, izobraževanje, informi-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 11 / 31. 1. 2003 / Stran 617

ranje in projektiranje v kmetijstvu, Nova
Gorica, d.o.o., Markova pot 5, 5290
Šempeter pri Gorici.

Matična številka dolžnika je: 5707650.
Šifra dejavnosti: 74.204.
To sodišče je 23. 1. 2003 s sklepom St

7/2002 začelo stečajni postopek nad ste-
čajnim dolžnikom Sivis, Podjetje za sveto-
vanje, izobraževanje, informiranje in projek-
tiranje v kmetijstvu, Nova Gorica, d.o.o.,
Markova pot 5, 5290 Šempeter pri Gorici.

Firma dolžnika se odslej glasi: Sivis, Po-
djetje za svetovanje, izobraževanje, informi-
ranje in projektiranje v kmetijstvu, Nova Go-
rica, d.o.o. – v stečaju, Markova pot 5,
5290 Šempeter pri Gorici.

Za stečajno upraviteljico se določi Kse-
nijo Toplikar Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe,
Obmejna cesta 58.

Upnike pozivamo da z vlogo in dokazili v
dveh izvodih prijavijo svoje terjatve v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove
do stečajne mase.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 23. 1.
2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 1. 2003

St 23/2001 S-86808

To sodišče objavlja oklic o začetku ste-
čajnega postopka nad družbo Icoma, Ra-
čunalniška avtomatizacija industrijskih
sistemov Nova Gorica, d.o.o., Nova Go-
rica, Vipavska 9/a.

Matična številka dolžnika je: 5325757.
Šifra dejavnosti: 31.620.
To sodišče je 23. 1. 2003 s sklepom St

23/2001 začelo stečajni postopek nad ste-
čajnim dolžnikom Icoma, Računalniška av-
tomatizacija industrijskih sistemov Nova Go-
rica, d.o.o., Nova Gorica, Vipavska 9/a.

Firma dolžnika se odslej glasi: Icoma,
Računalniška avtomatizacija industrijskih si-
stemov Nova Gorica, d.o.o. – v stečaju, No-
va Gorica, Vipavska 9/a.

Za stečajno upraviteljico se določi Kse-
nijo Toplikar Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe,
Obmejna cesta 58.

Upnike pozivamo, da z vlogo in dokazili
v dveh izvodih prijavijo svoje terjatve v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove
do stečajne mase.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 23. 1.
2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 1. 2003

St 19/2001 S-86809

To sodišče objavlja oklic o začetku ste-
čajnega postopka nad družbo Mines, Dru-
žba za inženiring, proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Tolmin, Soška 5.

Matična številka dolžnika je: 5307406.
Šifra dejavnosti: 51.190.
To sodišče je 23. 1. 2003 s sklepom St

19/2001 začelo stečajni postopek nad ste-

čajnim dolžnikom Mines, Družba za inženi-
ring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Tolmin,
Soška 5.

Firma dolžnika se odslej glasi: Mines,
Družba za inženiring, proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o. – v stečaju, Tolmin, Soška 5.

Za stečajno upraviteljico se določi Kse-
nijo Toplikar Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe,
Obmejna cesta 58.

Upnike pozivamo, da z vlogo in dokazili v
dveh izvodih prijavijo svoje terjatve v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove
do stečajne mase.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 23. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 1. 2003

St 27/2001 S-86810

To sodišče objavlja oklic o začetku ste-
čajnega postopka nad samostojnim
podjetnikom Agroart - Pogačnik Gregor,
s.p., Ajdovščina, Kožmani 24.

Matična številka: 5559709.
Šifra dejavnosti: B 0112001 gojenje rož

in drugih okrasnih rastlin (vrtnarstvo).
To sodišče je 23. 1. 2003 s sklepom St

23/2001 začelo stečajni postopek nad ste-
čajnim dolžnikom Agroart - Pogačnik Gre-
gor, s.p., Ajdovščina, Kožmani 24.

Firma dolžnika se odslej glasi: Agroart -
Pogačnik Gregor, s.p. - v stečaju,
Ajdovščina, Kožmani 24.

Za stečajno upraviteljico se določi Kse-
nijo Toplikar Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe,
Obmejna cesta 58.

Upnike pozivamo, da z vlogo in dokazili v
dveh izvodih prijavijo svoje terjatve v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove
do stečajne mase.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 23. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 1. 2003

Amortizacije

N 213/2000 AM-374
Na predlog Abanke d.d., Ljubljana, Slo-

venska 58, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar,
se uvaja amortizacija spodaj navedenega vre-
dnostnega papirja, ki naj bi se izgubil. Imet-
nik tega papirja se poziva, da v roku 60 dni
po objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakoni-
te pravice. Po preteku tega roka se bo šte-
lo, da je vrednostni papir izgubil svojo prav-
no veljavnost.

Delnica serije BA št. 0009454, število
delnic 1, vrednost 1, število lotov 1.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2002

N 207/2000 AM-375
Na predlog Abanke d.d. Ljubljana, Slo-

venska 58, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar,
se uvaja amortizacija spodaj navedenih vre-
dnostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imet-

nik 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.

Delnice serije BA od št. 0007761 do
št. 0007772, število delnic 12, vrednost 1,
število lotov 12.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2002

N 205/2000 AM-376
Na predlog Abanke d.d., Ljubljana, Slo-

venska 58, ki jo zastopa odv. Irena Koče-
var, 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 svo-
je zakonite pravice. Po preteku tega roka
se bo štelo, da so vrednostni papirji izgu-
bili svojo pravno veljavnost.

Delnice serije AA od št. 0008316 do
št. 0008317, število delnic 2, vrednost 1,
število lotov 2;

delnice serije BA od št. 0007438 do
št. 0007442, št. delnic 5, vrednost 1, šte-
vilo lotov 5.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I Pl 1826/2001 SR-369
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, (spor se na-
naša na OE Ljubljana), proti toženi stranki:
1. Stanislav Štamcar, Trnovski pristan 10,
Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča) in
2. Hugo Škrinar, Glinškova ploščad 8, Ljub-
ljana, zaradi plačila 362.209 SIT, dne 19.
12. 2002 sklenilo:

prvotoženi stranki Stanislavu Štamcarju,
se postavi začasni zastopnik, odvetnik Dra-
go Duragič, Dalmatinova 5/I, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal prvotoženo stranko, dokler prvo-
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2002

I Pl 1400/2001 SR-372
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Kristini Štern Pogačar, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ce Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
zoper toženo stranko Mulajmo Kazić, Vul-
čeva ulica 4, Ljubljana, zaradi plačila
410.319,80 SIT s pp, dne 17. 12. 2002
sklenilo:

toženi stranki se v tej pravdni zadevi
postavi začasni zastopnik, odvetnik mag.
Gorazd Bunta-Južina, Štefanova 5/V, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2002
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Sodni register
vpisi po ZGD

CELJE

rg 1709/2002 Rg-15907
To sodišče je na predlog družbenice

družbe z omejeno odgovornostjo Cvetex,
podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Orova vas 1/B, Polzela, za prenehanje po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep:

družba Cvetex, podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Orova vas 1/B, Pol-
zela, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer
Cvetko Karmen, Orova vas 1/b, Polzela, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 4. 7.

2002.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 8. 2002

Srg 2135/2002 Rg-22541
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja Montana, pridobivanja in predelava
nekovinskih rudnin, p.o., Petrovče, Mala Pi-
rešica 5b, zaradi prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku in izbrisa iz sodnega regis-
tra sklenilo objaviti sklep:

družba Montana, pridobivanja in pre-
delava nekovinskih rudnin, p.o., Petrov-
če, Mala Pirešica 5b, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Montana Trade, inženiring in trgovina z ne-
kovinskimi rudninami, d.o.o., Ulica Ivanke
Uranjek 1, Žalec, ki prevzame obveznost pla-
čila morebitnih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 28. 10.

2002.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 12. 2002

KRANJ

Srg 2217/2002 Rg-361
Družba EKM, družba za razvoj, trženje

in proizvodnjo, d.o.o., s sedežem Na Plav-
žu 79, Železniki, vpisana na reg. vl. št.
1/6704/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Do-
mel, elektromotorji in gospodinjski aparati,
d.d., Otoki 21, 4228 Železniki.

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 dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2002

LJUBLJANA

Srg 10259/2002 Rg-360
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Buta-
la, trgovina in inženiring, k.d., Kočevje, Trg
zbora odposlancev 80, objavlja sklep:

Butala, trgovina in inženiring, k.d., Ko-
čevje, Trg odposlancev 80, reg. št. vl.
1/06301/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 11.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Butala Viktor in Urška, Ko-
čevje, Trg zbora odposlancev 80.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
oba ustanovitelja po enakih deležih.

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 objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Metalka trade, d.o.o., OIC Trzin, Brodi-
šče 5, Trzin, preklicuje pravokotno štampi-
ljko z naslednjo vsebino: METALKA TRADE
D.O.O., Poslovalnica Šturbej, Ljubljana, Vi-
de Pregarčeve 14, 1000 LJUBLJANA, tel.
01/540-11-06. Ob-86955

NOVA KBM d.d., Kidričeva 11 /a, Nova
Gorica, štampiljko z napisom Nova KBM
d.d. Področje Nova Gorica Agencija Vrtojba
1. gnr-110204

TP INTARZIJA, podjetje za zaposlovanje
in usposabljanje invalidov, d.o.o., Aškerčeva
ulica 7, Brežice, preklicuje štampiljko pravo-
kotne oblike z napisom TP INTARZIJA d.o.o.
podjetje za zaposlovanje in usposabljanje in-
validov BREŽICE, ter z znakom osebe v in-
validskem vozičku, s številko 1. Ob-86956

Priglasitveni list

AVTOPREVOZNIŠT VO GYOREK,
Štefan Gyorek s.p., Cvišlerji 24, Kočevje,
priglasitveni list, opravilna št. 16-0251/94,
izdan dne 19. 6. 1994. gnb-110020

Černelič Jože, Pod Šaletom 4, Izola –
Isola, priglasitveni list, opravilna št.
13-1171/98. gnm-109909

Kodrin Judita, Vinska gora 50, Velenje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
020606/1167/00-69/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnx-110148

Kovinoplastika Turšič, Vitomira Turšič
Robežnik s.p., Lakotence 7, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0321/94,
ero: 5756484, izdan dne 25. 4. 1994.
gnz-109696

Križman Jože s.p., Jurčičev trg 2,
Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
055683/1879/01-35/1996, izdano dne
30. 5. 1996. gng-110165

Mihelčič Anton, Mozelj 9/a, Kočevje,
obrtno dovoljenje, št. 31302-0588/00,
izdano dne 6. 3. 1995. gnl-109785

Pihler Ivan, Kidričeva cesta 18/c,
Miklavž na Dravskem polju, obrtno
dovoljenje, št. 047953/2934/00-74/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnx-109998

PRODAJALNA TI&KA, Janko Zgoznik
s.p., Šentil j 72, Šentilj v Slov.goricah,
priglasitveni list, opravilna št. 065-0121/94,
izdan dne 22. 11. 2000. gnp-110006

Šibarević Radovan, Seidlova cesta 20,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1994-96, izdan dne 18. 11. 1996.
gnz-109996

Šparakl Srečko, Razvanje, Pot na Rute
25, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-1012/94, izdan dne 25. 4. 1994.
gnn-109683

Taksi Služba, Kerč Gorazd s.p.,
Prvomajska ulica 3, Litija, obrtno dovoljenje,
št. 066829/0171/00-33/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnv-110050

Potne listine

Bezlaj Franc, Prušnikova 50, Maribor,
potni list, št. P00296856. gnm-110184

Božič Jaka, Novo Polje, Cesta XIII/16,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00027896.
gnl-109710

Božič Radka, Novo Polje, Cesta XIII/16,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00716610.
gnk-109711

Božič Tjaša, Novo Polje, Cesta XIII/16,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00031081.
gnm-109709

Čatak Edin, Jakčeva 37, Ljubljana, potni
list, št. P00609394. gnc-110219

Dugulin Gabrijela, Cankarjeva 30, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
19429, izdala UE Nova Gorica.
gnn-109833

Geček Lilijana, Žaucerjeva 12, Ljubljana,
potni list, št. P00703589. gni-110213

Harej Ana, Potok pri Dornberku 10/a,
Dornberk, maloobmejno prepustnico, št. AI
86283, izdala UE Nova Gorica.
gnm-109959

Harej Vojko, Potok pri Dornberku 10/a,
Dornberk, maloobmejno prepustnico, št. AI
105885, izdala UE Nova Gorica.
gnn-109958

Harmel Nives, Tominškova 40, Ljubljana,
potni list, št. P00842956. gnh-110239
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Hočevar Jaka, Krožna pot 13/a,
Ljubljana, potni list, št. P00660551.
gno-109911

Hočevar Primož, Krožna pot 13/a,
Ljubljana, potni list, št. P00065418. gni-109913

Hočevar Vesna, Krožna pot 13/a,
Ljubljana, potni list, št. P00660550.
gnh-109914

Jurišić Branko, Verd, Cankarjevo
nabrežje 10, Vrhnika, potni list, št.
P00308872. gni-109688

Kogovšek Janez, Spodnje Pirniče 32/a,
Medvode, potni list, št. P00498358.
gnu-110076

Kozole Meta, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list, št. P00576610. gni-110238

Kuglemann Nada, Trnovo 13, Laško,
potni list, št. P00861625. gnv-109975

Leban Egon, Goriška c. 2, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 131901, izdala UE Nova Gorica.
gnr-109954

Leban Stojan, Vr tojbenska 47,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno
prepustnico, št. AI 147864, izdala UE Nova
Gorica. gns-109953

Leskovšek Anton, Mokrska ulica 62/e,
Ljubljana, potni list, št. P00232711.
gnz-110171

Lešnik Boštjan, Kajuhova 42, Bled,
potni list, št. P00344005. gnu-109951

Maksimović Saša, Brilejeva 2, Ljubljana,
potni list, št. P00339578. gnz-109921

Marhold Gabrijela, Hrpelje, Nova pot 11,
Kozina, maloobmejno prepustnico, št. AI
141210, izdala UE Sežana. gnh-109839

Omerović Huso, Cankarjeva ulica 7,
Celje, potni list, št. P00751395. gnp-110181

Ožbot Darjo, Cankarjeva 40, Nova
Gorica, potni list, št. P00366701.
gnv-109950

Pogačnik Andrej, Erbežnikova 34,
Ljubljana, potni list, št. P00499953.
gne-109692

Pogačnik Anja, Erbežnikova 34,
Ljubljana, potni list, št. P00499951.
gnf-109691

Pogačnik Lara, Erbežnikova 34,
Ljubljana, potni list, št. P00499952.
gng-109690

Pogačnik Lučka, Erbežnikova 34,
Ljubljana, potni list, št. P00499906.
gnc-109794

Potočnik Matej, Pražakova ulica 18,
Ljubljana, potni list, št. BA 219870, izdala
UE Ljubljana. gnc-109819

Račič Tomaž, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, potni list, št. P00288266.
gnv-110225

Radivojević Zoran, Zapori Celje,
Linhartova ulica 3, Celje, potni list, št.
P00019300. gns-110078

Rojc Marko, Pod gabri 31, Celje, potni
list, št. P00673807. gno-110082

Strašek Petra, Focheva ulica 15,
Maribor, potni list, št. P00679179.
gnt-109852

Švegl Karmen, Jamova cesta 66,
Ljubljana, potni list, št. P00068333.
gnj-110112

Tomšič Luka, Vipolže 12, Dobrovo v
Brdih, potni list, št. P00319216. gng-109765

Tušla Franjo, Bernerstr. 6/a, 5400
Baden, Švica, potni list, št. P00415031.
gnt-109752

Velikonja Tilen, Dekani 88, Dekani,
maloobmejno prepustnico, št. AI 163744,
izdala UE Koper. gnw-110074

Vidervol Uroš, Rakitnica 17/a, Dolenja
vas, potni list, št. P00739357. gnd-109968

Zuljan Marjeta, Ul. Franca Baliča 34,
Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00480622. gnl-109760

Osebne izkaznice

Anderluh Ladislav, Liboje 91/a,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 1019064.
gne-109717

Antonič Branko, Paričjak 22, Radenci,
osebno izkaznico, št. 118008. gnh-110064

Arnold Radovan, Matjaževa ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 889738.
gnc-110169

Arsenijevič Branislav, Šolska ulica 21,
Domžale, osebno izkaznico, št. 457501.
gnz-109846

Aversano Trobić Patrick, Titova 41,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 1089871.
gnj-109837

Bačić Jasmin, IX. korpus 30, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 235476.
gnz-109821

Bajda Ema, Nova pot 10, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 782686.
gnr-109929

Baloh Dobeic Majda Katarina, Na Vrtači
7, Lesce, osebno izkaznico, št. 531947.
gnu-110051

Batič Mitja, Brje 49/a, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 927859. gnp-109756

Bauer Slavko, Tomačevo 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 108620. gnx-109923

Berko Simona, Zagrad 5/b, Celje,
osebno izkaznico, št. 118054. gnn-110108

Berkopec Matilda, Pod piramido 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 640867.
gng-109865

Bešić Andreja, Dogoška cesta 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 129040.
gnq-110105

Bevc Žunič Eva, Cesta Radomeljske
čete 15, Radomlje, osebno izkaznico, št.
178217. gnl-109860

Bizjak Leon, Savinova ulica 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 970492. gno-110107

Blazinšek Katarina, Konjsko 1, Šmartno
v Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 95617.
gnj-109737

Blaž Marjana, Tr tnikova 35,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
1428123. gnt-110152

Boh Sonja, Zgornja Slivnica 17,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
1075452. gnb-110220

Bončina Vesna, Pehačkova cesta 1,
Logatec, osebno izkaznico, št. 1121293.
gnx-109873

Borucky Iztok, Novo naselje 31, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 880411.
gnr-109854

Breglec Branko, Šmarješka cesta 55/a,
Novo mesto, osebno izkaznico, št.
1099866. gnn-109758

Brelih Branko, Pod gozdom 10,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 202582.
gnm-109684

Breskvar Gregorc Milena, Podsmreka 6,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 1263667.
gnb-110070

Cejan Nika, Poljanska cesta 20/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1377697.
gnj-110212

Cencič Klara Marija, Gregorčičeva 14,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
537540. gnt-109952

Centrih Zlatka, Nusdorferjeva ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 414498.
gnm-109713

Cvek Anton, Golo brdo 3, Medvode,
osebno izkaznico, št. 644729. gne-110192

Černoša Leopold, Nova vas 21, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 1541724.
gnh-110189

Čremožnik Milan, Spodnje Grušovlje
20, Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 1455896. gnx-109948

Črnjavič Milan, Regentova 2, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 880975.
gng-109840

Debenjak Uroš, Cesta 25. junija 19,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 639765.
gnj-109762

Delić Adrijana, Vrbljene 3, Ig, osebno
izkaznico, št. 400678. gnu-109851

Derenda Darko, Glonarjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 478084.
gnz-109721

Dobrin Andrej, Fabianijeva ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 83542.
gnc-110244

Dolinar Ivana, Draga Brezovarja 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 78973.
gnh-109764

Dolžan Vida, Pod lipami 24, Celje,
osebno izkaznico, št. 504782. gnh-109964

Drajzibner Ana, Šomat 29, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 1022173. m-89

Dukić Segečić Jelena, Šaranovičeva 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 282507.
gnd-109993

Eržen Ljubica, Škofova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1230186.
gnd-109843

Ferlič Slavko, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 888638. gnb-109895

Filipovski Milka, Ig 442, Ig, osebno
izkaznico, št. 400885. gnw-109999

Frohlich Petra, Na Čerenu 7, Medvode,
osebno izkaznico, št. 30912. gnm-109834

Godec Mojca, Aljaževa 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1268223.
gno-110232

Goljat Matej, Vrhe 13/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 930576.
gno-109982

Gostić Novak, Dunajska 361, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 326270. gnn-109658

Gričnik Vladimir, Ulica Ruške čete 14,
Ruše, osebno izkaznico, št. 313890.
gnq-109934
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Grizold Marijan, Levec 9/b, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 407895. gng-110115

Gudlin Ksenja, Ulica Malči Beličeve
113, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1087640. gnu-109901

Hode Andrej, Ratež 6/a, Brusnice,
osebno izkaznico, št. 1270469.
gno-109757

Hojnik Alojzij, Trg 4. julija 11, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 85700. gno-109857

Hribar Natalija, Vir, Parmova 4, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1348662. gnj-110237

Hrženjak Marija, Ig 375, Ig, osebno
izkaznico, št. 1428802. gno-109707

Hudorovac Regina, Trdinova cesta 20,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 743156.
gnl-109960

Ivanc Jaka, Kosovelova 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 217307. gnp-109906

Jakelj Bojan, Majde Vrhovnikove 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 114763.
gnt-110227

Jakopič Plešnar Maruša, Medvedova
ulica 30, Kamnik, osebno izkaznico, št.
1085699. gng-109715

Jamšek Andrej, Sopota 25, Podkum,
osebno izkaznico, št. 672631. gnc-110119

Janežič Ana, Dolenjska cesta 45/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 346161.
gnz-110221

Janković Goran, Ižanska cesta 61,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 12134.
gni-109988

Jarc Peter, Poljubinj 4/d, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 820343. gnc-110069

Javornik Mihaela, Herbesteinova 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 997026.
gnz-109925

Jazbec Anton, Zabukovje 11,
Zabukovje, osebno izkaznico, št. 680382.
gno-109957

Jerak Natalija, Ulica OF 10, Trzin,
osebno izkaznico, št. 444491. gnu-110001

Jeršin Marko, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 330072. gnv-109825

Jeruc Milena, Celovška 128, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 293445. gnk-109811

Jeseničnik Maja, Hramše 50, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 1416381. gnk-109836

Jovanović Jovo, Cesta 9. avgusta 97,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. AH
002830 – za tujca. gnx-109773

Jurečič Jože, Kvedrova cesta 31,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 521366.
gnu-109876

Jurišić Branko, Verd, Cankarjevo
nabrežje 10, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
348351. gnj-109687

Jurkovšek Jure, Milčinskega ulica 14,
Celje, osebno izkaznico, št. 623135.
gnj-110187

Jutriša Ivan, Ceste 35, Rogaška Slatina,
osebno izkaznico, št. 289557.
gnm-110084

Kashich Greta Danailova, Trg Dušana
Kvedra 9, Maribor, osebno izkaznico, št.
AH 11120 – za tujca. gnd-109718

Kastelic Martina, Potočna vas 16, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 605449.
gne-109942

Kastelič Nerina, Vodnikov trg 11, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 838664.
gny-109972

Kaučič Matjaž, Pod topoli 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 412305. gnf-110191

Kepic Ana, Zg. Brnik 46, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
840830. gnp-109931

Kerčmar Jožica, Černelavci, Pušča 90,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
124004. gne-109767

Kikelj Janja, Kvedrova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 2864. gno-110057

Klemenc Saša, Krivčevo 6, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 336224. gnx-109698

Klenovšek Vanja, Rašiška ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 612218.
gnm-110234

Ključevšek Maja, Pod Knapovko 3,
Radeče, osebno izkaznico, št. 302525.
gnc-110144

Knez Pavel, Cesta II. grupe odredov 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 480360.
gnw-109724

Kosirnik Stanislav, Streliška 17, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 395161. gnu-110151

Kostić Ruzmarinka, Klanska 8,
Medvode, osebno izkaznico, št. 644293.
gny-110247

Koštomaj Bojan, Cesta v Tomaž 6,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 1139016.
gns-109928

Kovač Jožef, Podcerkev 1/a, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 1143499.
gnq-110155

Kovačič Oliva, Most na Soči 64, Most
na Soči, osebno izkaznico, št. 1509694.
gng-110065

Kranjc Viktor, Planinski vrh 5, Planina pri
Sevnici, osebno izkaznico, št. 548748.
gno-109932

Kranvogel Boštjan, Polanska 74,
Orehova vas, osebno izkaznico, št.
1381167. gnl-110185

Krofič Ljubiša, Frankolovska ulica 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 233927.
gny-109822

Kronovšek Katja, Na zelenici 3,
Prebold, osebno izkaznico, št. 869116.
gnm-110109

Krulec Aleksander, Ulica Florjana
Pohlina 3, Žalec, osebno izkaznico, št.
1527794. gnb-109770

Kučina Vojteh, Langusova ulica 34,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 249018.
gns-109828

Kvrgić Elvis, Breg 20, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 130767. gnd-109743

Lenarčič Zemina, Zaloška 83, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 292194. gno-110007

Lesnika Mojca, Kersnikova 25, Velenje,
osebno izkaznico, št. 111325. gnc-109994

Levičar Neža, Trška gora 46, Krško,
osebno izkaznico, št. 118684. gnu-109726

Levstek Meta, Hruševo 55, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 354614. gne-110242

Loboda Lara, Mariborska 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 366546. gnv-110200

Lukežič Saša, Jakčeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 592403. gnl-110235

Lužar Koviljka, Razbor 28, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 1543792. gnb-109920

Maksimović Tatjana, Ulica Planinčevih
2/a, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 534942. gnp-109881

Medvešek Zoran, Opekarna 4/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 1290256.
gnq-109830

Meglič Marko, Bezovica 6, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 1081539. gnr-110079

Mesarec Nada, Gregorčičeva 34/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 95446.
gnq-109855

Mezgec Zora, Murnova ulica 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 103309. gni-109738

Mihelak Kristina, Kavče 55, Velenje,
osebno izkaznico, št. 6001. gnl-109735

Mirt Karl, Zabukovje 31, Zabukovje,
osebno izkaznico, št. 483852. gnl-109935

Mlakar Tadej, Cesta 15. aprila 34,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 357545.
gnq-110080

Mlinar Marija, Ulica XIV. divizije 56,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
685688. gnk-109661

Mlinar Marija, Orehovlje 49, Miren,
osebno izkaznico, št. 782070. gnp-109831

Mlinarič Mirko, Mladinska 6, Veržej,
osebno izkaznico, št. 999413. gnq-109730

Močnik Angela, Janeza Mežana 24,
Celje, osebno izkaznico, št. 1091219.
gnk-110190

Modic Anton Janez, Na vasi 12, Rakek,
osebno izkaznico, št. 163137. gny-110172

Mrak Maja, Stara cesta 69, Logatec,
osebno izkaznico, št. 59393. gnr-109979

Mrčun Majda, Zalog pod Sveto trojico
8/a, Dob, osebno izkaznico, št. 596257.
gnh-110214

Muhič Dušan, Pri Unionu 35, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 451940. gni-109863

Muhič Katarina, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 176948.
gnb-110045

Munda Patricija, Borova vas 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1519165. gno-110207

Murk Mateja, Strmac 19/a, Polenšak,
osebno izkaznico, št. 1228371.
gnq-109955

Novak Francka, Zgornje Palovče 7,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 778378.
gnc-109694

Oberžan Tanja, Malo Trebeljevo 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 703089.
gnm-109809

Ogrizek Martin, Zgornji Gabrnik 13,
Podplat, osebno izkaznico, št. 925118.
gng-109940

Ortar Miranda, Most na Soči 113, Most
na Soči, osebno izkaznico, št. 130821.
gnx-110073

Osenar Snežana, Vrhpolje 39, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1449620. gnu-110176

Oven Janja, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1086801.
gni-109813

Pajntar Nataša, Miren 213/a, Miren,
osebno izkaznico, št. 1145093. gnz-110071

Pajntar Venceslav, Miren 213/a, Miren,
osebno izkaznico, št. 1145078. gny-110072
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Papa Marija, Glavarjeva 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 526648. gnq-109905

Paulin Matjaž, Ilirska 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 364755. gny-110097

Pečnik Peter, Kunaverjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 655928.
gnz-110246

Peruš Renato, Ljubljanska cesta 4,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
240182. gnm-109759

Peternel Nataša, Litostrojska 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 278428.
gnq-110205

Pintar Blaž, Zg. Bitnje 35, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 1206185. gnr-110104

Pintar Patricija, Laporje 13, Laporje,
osebno izkaznico, št. 1448465. gnm-109659

Pivec Branko, Badovinčeva ulica 12,
Laško, osebno izkaznico, št. 1088377.
gnd-109768

Planko Tatjana, Miklošičeva 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 728553. gnc-110194

Plementaš Lombar Alja, Planina 36,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1477512.
gny-109872

Pogačnik Vesna, Poštni vrt 17, Logatec,
osebno izkaznico, št. 399853. gnc-109919

Prapertnik Andreja, Sejmišče 5, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 1323157. gnx-109748

Predojević Holz Stana, Einspielerjeva
5/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
308025. gnh-110164

Prelog Magda, Zarečje 36, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 665208.
gnk-110061

Primc Drago, Občine 7, Dobrnič,
osebno izkaznico, št. 770669. gnn-109708

Rački Jože, Trg zbora odposlancev 70,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 690442.
gnd-110193

Rakić Milan, Posavskega ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 536963.
gnr-110154

Rastoder Edis, Osenjakova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 346920.
gnv-109800

Rašić Suljo, Podlubnik 152, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1174732.
gnm-110163

Reberšek Milan, Stopnik 7, Vransko,
osebno izkaznico, št. 1500532. gnf-109741

Rode Janez, Bistriška cesta 27, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 598366. gnr-109804

Rojšek Viktor, Vidičeva 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 391819. gny-109797

Romih Roman, Žegar 31, Prevorje,
osebno izkaznico, št. 123889. gns-109728

Rošić Hajrudin, Ulica 25. maja 5,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 185528.
gni-109938

Rozman Andrej Štefan, Žale 15, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 866367. gnu-109751

Rozman Marjeta, Ravnica 7, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 962894.
gni-110063

Rustja Anica, Kvedrova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 689369. gnx-110248

Saksida Angje, Branik 156, Branik,
osebno izkaznico, št. 761782. gnh-109939

Samotorčan Marta, Mala Ligojna 37,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 863127.
gnf-110241

Savič Denis, Dolsko 100/a, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1172004.
gne-110167

Schrader Špela, Kocenova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1487819.
gnl-110160

Sedej Anton, Suhadolčanova 44,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
1258628. gnj-110041

Skenderović Edvina, Pokopališka 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 20272.
gns-110003

Skubin Verica, Neblo 41, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 1550179.
gni-109763

Smole Bernarda, Koroška 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 415052. gnf-109766

Smrdelj Karolina, Vrhovci, Cesta XIV/1a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 290512.
gnz-110046

Stajnko Terezija, Gresovščak 11,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 716130.
gnb-109974

Stern Leonida, Špindlerjeva 30,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
841015. gnj-109937

Stojanović Vida, Hermana Potočnika 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1050381.
gne-110217

Šalamon Branka, Dolnji Slaveči 99,
Grad, osebno izkaznico, št. 8487.
gnp-109981

Šimonka Mihael, Murska ulica 5,
Radenci, osebno izkaznico, št. 731239.
gnq-109755

Škaper Branko, Zvonarska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1230167. gnv-109750

Škerget Martina, Lipovci 45, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 181829. gnr-109754

Šubic Tatjana, Zoisova 46, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1184765. gno-110182

Šumenjak Boštjan, Zamušani 20/a,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 341199.
gng-109769

Šurina Aneja, Ljubljanska 138, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1428532. gny-110197

Šušteršič Antonija Marija, Krka 62, Krka,
osebno izkaznico, št. 169496. gnk-109961

Tavčar Elica, Hrušica 90, Hrušica,
osebno izkaznico, št. 1185855. gns-109853

Torkar Janez, Koritno št. 33, Bled,
osebno izkaznico, št. 675856. gnt-109727

Trišič Miodrag, Valjavčeva 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 142337. gnu-109701

Trkovnik Marija, Poljanska cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 566733.
gnp-110231

Trobić Tea, Titova 41, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 429946. gni-109838

Turin Peter, Ulica Prekomorske brigade
12, Poljčane, osebno izkaznico, št.
1076705. gnl-109660

Uranič Uroš, Brinje 25, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 1202374.
gne-110067

Uršič Matija, Kolodvorska 11, Pivka,
osebno izkaznico, št. 211015. gnx-109973

Vendramin Urška, Smrekarjeva 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 465380.
gnw-109874

Vereš Evelin, Gradišnikova 10,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 415178.
gnc-109844

Veršič Bernard, Dornava 148/a,
Dornava, osebno izkaznico, št. 1551258.
gnu-109826

Vidic Silvester, Srakovlje 15, Kranj,
osebno izkaznico, št. 976064. gnz-109946

Vidmar Blaž, Zbure 13, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 831275.
gnj-110062

Vidovič Marija, Selska cesta 52, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1375514. gnk-109736

Vidrih Janez, Menardova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 74570. gns-109978

Vodopivec Tatjana, Murnova cesta 15,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 414636.
gnb-110224

Voglar Rajko, Gradišče 2, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 183429. gnf-109941

Vračko Sonja, Kamniška 28, Maribor,
osebno izkaznico, št. 185112. gne-109967

Vranič Katja, Prekopa 28, Vransko,
osebno izkaznico, št. 874123. gnb-109970

Vr tovec Savin, Branik 11/a, Branik,
osebno izkaznico, št. 483241. gnm-109734

Wostner Bogomila, Ulica v Kokovšek 73,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
438222. gnz-110196

Zabret Katarina Saša, Bobovek 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1203537. gnb-109945

Zadnik Mojca, Velike Loče 11, Materija,
osebno izkaznico, št. 591278. gnf-109716

Zajelšnik Ana, Hmeljska cesta 13/a,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
959591. gnj-109862

Zalokar Milan, Cesta revolucije 8,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 267164.
gnf-109991

Zavratnik Veronika, Sp. Leskovec 10/a,
Zgornji Leskovec, osebno izkaznico, št.
1292594. gnd-109943

Zavrl Tina, Knezov štradon 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 711191. gnl-110210

Zrna Štefanija, Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 556644.
gnn-110058

Zupančič Andrej, Župančičeva 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 884167.
gnn-110208

Zver Silvester, Simona Blatnika 1,
Velenje, osebno izkaznico, št. 1042975.
gnb-110195

Žibert Tanja, Stražna 39, Novo mesto –
Krka, osebno izkaznico, št. 1550600.
gny-109747

Župan Aleš, Ul. Slavka Gruma 22, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 733302.
gns-109732

Žvokelj Justina, Cankarjeva 17, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1072136.
gnb-110170

Vozniška dovoljenja

Abram Boštjan, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14820. gnw-110024

Ajtnik Marko, Gortina 158/a, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11549, izdala UE Radlje. gnt-110202
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Antauer Andrej, Pod klancem 21,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 334741, reg. št. 96105. gnc-109869

Arnold Radovan, Matjaževa ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1706569, reg. št. 255054, izdala UE
Ljubljana. gnd-110168

Arsenijevič Branislav, Šolska ulica 21,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1620273, reg. št. 9479, izdala UE
Domžale. gnb-109845

Babič Gregor, Piršenbreg 57, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13076,
izdala UE Brežice. gnx-109723

Bajda Ema, Nova pot 10, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3382. gnq-109930

Ban Hudohmet Tina, Ulica Manice
Komanove 15, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 40648, reg. št.
181655, izdala UE Ljubljana. gnr-109704

Basara Zdravko, Tavčarjeva 8, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1128765, izdala UE Jesenice.
gno-110132

Bauer Ivo, Garibaldijeva 16, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2909, izdala UE Piran. gnp-110031

Bauer Slavko, Tomačevo 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1617545, reg. št. 256743, izdala UE
Ljubljana. gnw-109924

Bauman Zdenka, Dragučova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1534552, reg. št. 66532, izdala UE Maribor.
gno-109832

Berlič Miha, Mestni log IV/50, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10333, izdala UE Kočevje. gnw-109949

Berus Boštjan, Benčičeva 2, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 44048. gnl-110035

Bešić Andreja, Dogoška cesta 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1277258, reg. št. 116099, izdala UE
Maribor. gnp-110106

Bevc Žunič Eva, Cesta Radomeljske
čete 15, Radomlje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001329393, reg. št. 34371,
izdala UE Domžale. gnm-109859

Bizjak Srečko, C. Borisa Kraigherja 6,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 03709, reg. št. 647, izdala UE
Velenje. gnw-109774

Bogataj Krivec Andreja, Benčičeva 2/c,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 17331. gne-109792

Borišek Benjamin, Soseska 9, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
201073, izdala UE Žalec. gny-109772

Bratušek Lidija, Stojnci 41, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 5408,
izdala UE Ptuj. gno-110032

Breščak Ingrid, Volčja Draga 65, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 33056, izdala UE Nova Gorica.
gnv-109675

Brezovnik Glebov Metka, Kardeljeva
cesta 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1492487, reg. št. 71601, izdala
UE Maribor. gnb-109870

Budiselić Rok, Polje, Cesta V/4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1212201, reg. št. 220868, izdala UE
Ljubljana. gnb-109695

Bulić Tomislav, Klemenova ulica 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1487804, reg. št. 225197, izdala UE
Ljubljana. gnj-109962

Cejan Nika, Poljanska cesta 20/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1265839, reg. št. 210143, izdala UE
Ljubljana. gnk-110211

Centrih Zlatka, Nusdorferjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 446025, reg. št. 137697, izdala UE
Ljubljana. gnj-109712

Cugmas Stanislav, Prepuž 14, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18170, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnq-110130

Čerk Martina, Polje 23, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1009119, izdala UE Zagorje. gnd-110143

Čoklič Gregor, Kraigherjeva 32, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1421060, reg. št. 31846. gno-109936

Čremožnik Milan, Spodnje Grušovlje 20,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 47996, izdala
UE Žalec. gnd-109947

Damjanović Ljubomir, Trate 7/b, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
991288, reg. št. 9574, izdala UE Pesnica.
m-79

Debec Marija, Vegova 27, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1534. gnl-110135

Debeljak Živko, Cankarjeva 17, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 626219,
reg. št. 18186. gny-109722

Debenjak Uroš, Cesta 25. junija 19, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 41701. gnw-109678

Derenda Darko, Glonarjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1611428, reg. št. 70370, izdala UE
Ljubljana. gnb-109720

Dietz Gregor, Martinova pot 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 516092, reg. št. 192567, izdala UE
Ljubljana. gno-109782

Dobovšek Marjan, Teslova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 354711, reg. št. 51697, izdala UE
Ljubljana. gnp-110056

Dobrin Andrej, Fabianijeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 515714, reg. št. 77882, izdala UE
Ljubljana. gnd-110243

Dominko Roman, Kidričeva 5, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12753, izdala UE Lendava. gnx-109848

Dovžan Marijan, Šmarje 54, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 12385.
gnm-110034

Držaič Ivan, Zabovci 13/a, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 31532,
izdala UE Ptuj. gnn-110133

Eržen Ljubica, Škofova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 972028, reg. št. 24024, izdala UE
Ljubljana. gne-109842

Eržen Luka, Škrilje 94, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. AGH, št. S 1491034, reg.
št. 230591, izdala UE Ljubljana. gns-109703

Ferlič Slavko, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1595134, reg. št. 9424, izdala UE Ljubljana.
gnc-109894

Fridrih Milan, Majnci 13, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
15595, izdala UE Sežana. gnd-109668

Giodani Peter, Klenovik 18, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
38065, izdala UE Novo mesto.
gnw-109799

Glumac Nebojša, Vurnikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 999107, reg. št. 190762, izdala UE
Ljubljana. gny-110147

Gole Tina, Levčeva ulica 15, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1449327, reg. št. 35768, izdala UE
Domžale. gnw-109699

Goljat Matej, Vrhe 13/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11578, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-109898

Gombač Jože, Pittonijeva ulica 4, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3757, izdala UE Izola. gni-110038

Gostenčnik Borut, Kotlje 22, Kotlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17073,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnp-110131

Gradišnik P. Alenka, Slatina 10/j,
Šmartno v Rožni dolini, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1261673, reg. št.
23203. gnj-109662

Grapulin Tina, XXX. divizije 19/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 47122, izdala UE Nova Gorica.
gnb-109899

Grm Alenka, Polje, Cesta XL/14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1589476, reg. št. 253065, izdala UE
Ljubljana. gnu-110201

Grom Janez, Sveti Andrej 1, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18892, izdala UE Škofja Loka. gnh-109814

Grosar Zdravko, Rudarjevo 29, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3931, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-110028

Hlebanja Klavdija, Belca 35, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001475014, izdala UE Jesenice.
gnq-110005

Horvat Gregor, Pernica 46, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGHE, št. S
1238607, reg. št. 93201. gnp-109731

Hvala Branko, Licerjeva ulica 7, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 224283, reg. št.
6842. gnp-109856

Jakopič Plešnar Maruša, Medvedova
ulica 30, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 24290, izdala UE Kamnik.
gnh-109714

Janković Goran, Ižanska cesta 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1265548, reg. št. 217951, izdala UE
Ljubljana. gnn-109987
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Jarc Peter, Poljubinj 4/d, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 000464188,
izdala UE Tolmin. gnj-110037

Jerak Natalija, Ulica OF 10, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944556, reg. št. 21760, izdala UE
Domžale. gnz-110000

Jeršin Marko, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297121, reg. št. 195899, izdala UE
Ljubljana. gnt-109827

Jeruc Milena, Celovška cesta 128,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 813579, reg. št. 28918, izdala UE
Ljubljana. gnd-109918

Jordan Florijan, Žiganja vas 75, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
968492, reg. št. 8636, izdala UE Tržič.
gnt-110052

Judnič Miroslav, Rutečna vas 22,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGHE, reg. št. 646, izdala UE
Črnomelj. gnv-109875

Jurišić Branko, Verd, Cankarjevo
nabrežje 10, Vrhnika, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. 3503, izdala UE Vrhnika.
gnk-109686

Jurkovšek Jure, Milčinskega ulica 14,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233320, reg. št. 40564. gnk-110186

Kastelic Martina, Potočna vas 16, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 627. gne-109667

Kemperl Marija, Zgornje Stranje 46/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4962, izdala UE Kamnik. gnn-110158

Ključevšek Maja, Pod Knapovko 3,
Radeče, vozniško dovoljenje, št. S
1317251, izdala UE Laško. gnb-110145

Kokalj Gregor, Pot na Bistriško planino
28, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1342690, reg. št. 10849, izdala UE
Tržič. gnu-110030

Kolarič Janja, Žikarce 17, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1332377, reg. št. 116840, izdala UE
Maribor. gno-110111

Kolednik Stanislav, Paradiž 62,
Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. ABDH,
reg. št. 19172, izdala UE Ptuj. gns-109803

Koleto Jan, Turjaško naselje 15,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13748, izdala UE Kočevje.
gng-109740

Koršič Igor Ignac, Cesta 27. aprila 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1002301, reg. št. 198487, izdala UE
Ljubljana. gnw-109849

Košir Franja, Krplje 2, Zgornja Ložnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23089,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnt-110027

Kozel Mitja, Podlehnik 57, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39596. gnd-109893

Kozole Meta, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732171, reg. št. 72685, izdala UE Ljubljana.
gnp-109956

Krajnčan Jernej, Žabljek 37/b, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20393,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnu-110026

Kranjec Anja, Gradišče 1/b, Tišina,
vozniško dovoljenje, reg. št. 35886.
gnu-109676

Krenker Gorazd, Zg. Dražen vrh 27,
Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1277036, reg. št. 115869, izdala
UE Pesnica. m-84

Kučina Vojteh, Langusova ulica 34,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1359205, reg. št. 13889. gnr-109829

Kuzma Janez, Dokležovje, Trate 19,
Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št.
27712. gnc-109669

Lapornik Branka, Velike Grahovše 28,
Laško, vozniško dovoljenje, št. S 1486011.
gnl-109835

Leskovar Ivanka, Petelinkarjeva 1,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1541821, izdala UE Zagorje. gnl-109868

Longar Miha, Stranska vas 1,
Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 41062, izdala UE Novo mesto.
gnx-110023

Marčič Aleš, Čevčljarska 17, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 40255.
gnm-110134

Marčun Uroš, Vrtna ulica 2, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1523027, reg. št. 8616, izdala UE Ruše.
m-77

Marolt Matjaž, Omahnova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1252772, reg. št. 175146, izdala UE
Ljubljana. gnk-110161

Mechora Terezija, Cesta 8. avgusta
13/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11530, izdala UE Ptuj. gnz-110025

Medi Refet, Cankarjeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1282258, reg. št. 45228. gnh-109864

Meglič Mateja, Lom pod Storžičem 47,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1070069, reg. št. 9210. gnt-109927

Mehadžić Huse, Zlato polje 3/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
188683, reg. št. 16864, izdala UE Kranj.
gnk-110236

Mladenič Matjaž, Ulica solidarnosti 1,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1061199, izdala UE Litija. gnp-109706

Mlakar Darja, Gorenji Novaki 36, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 533937, reg. št.
9990. gnh-109739

Mlakar Tadej, Cesta 15. aprila 34,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1673604. gnl-110110

Mrevlje Pollak Darja, Prešernova cesta
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1612962, reg. št. 81990,
izdala UE Ljubljana. gns-110178

Muhič Katarina, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1138088, reg. št. 181700, izdala UE
Ljubljana. gnw-110049

Munda Patricija, Borova vas 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1072757, reg. št. 101824. gnp-110206

Murg Smiljan, Zgornja Ščavnica 49,
Sv.Ana v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. FGH, št. S 001467146, reg. št. 11180,
izdala UE Lenart. gnl-110039

Nabernik Ana, Novakova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1252173, reg. št. 224812, izdala UE
Ljubljana. gnl-109810

Neubauer Simona, Malečnik, Trčova
195, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1239770, reg. št. 106525, izdala
UE Maribor. gnq-110180

Nikl Kravos Mira, Maistrova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
714198, reg. št. 97390. gnz-109771

Obrul Denis, Gmajnice 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1716527, reg. št. 258019, izdala UE
Ljubljana. gnd-110043

Ogrizek Martin, Zgornji Gabrnik 13,
Podplat, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20505, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh-109664

Ostanek Joško, Zalog 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
36839. gnl-109885

Oven Janja, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1026366, reg. št. 155458, izdala UE
Ljubljana. gnn-109812

Pavlović Vaslija, Pot v zeleni gaj 28/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 1613983, reg. št. 82091,
izdala UE Ljubljana. gnn-109883

Pečnik Dušan, Panonska ulica 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5340,
izdala UE Ptuj. gnd-109793

Pečnik Peter, Kunaverjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1433852, reg. št. 221925, izdala UE
Ljubljana. gnb-110245

Pečovnik Jožef, Lehen na Pohorju 14,
Podvelka, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 2992, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnf-110116

Pečovnik Silvo, Žerjav 45/b, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12075, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnn-109908

Perlič Julija, Zastranje 6, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21733, izdala UE Šmarje. gni-109663

Petric Matija Jožef, Tušev dol 3, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2287, izdala UE Črnomelj. gnk-109861

Pisek Mateja, Orehovje 54, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18404. gny-109697

Pivec Zofija, Selce 11, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
001619338, reg. št. 401, izdala UE Lenart.
gnk-110040

Plevnik Franci, Olimje 52, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16750,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnq-109880

Podbrežnik Jože, Podolševa 15,
Solčava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8269, izdala UE Mozirje. gnn-109733

Predovnik Anže, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1367091, reg. št. 234441, izdala UE
Ljubljana. gnn-109783

Pregelj Tina, Cankarjeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1536314, reg. št. 49196. gns-110203
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Prokofjev Nikolaj, Ptujska ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1213529, reg. št. 92251, izdala UE
Ljubljana. gnv-109850

Pušnik Mitja, Letoviška pot 16, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 3917, izdala UE Piran. gnm-110009

Radulović Igor, Metava 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1560333, reg. št. 89169, izdala UE Maribor.
gnz-110146

Rajh Matej, Dobrovce, Ul. talcev 43,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1277705, reg.
št. 105980. gnr-110183

Rakić Milan, Posavskega ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 585087, reg. št. 111639, izdala UE
Ljubljana. gns-110153

Ramšak Gregor, Letuš 78, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23697, izdala UE Žalec. gnm-109984

Reberšek Milan, Stopnik 7, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1563316, izdala UE Žalec. gne-109742

Rehar Ivan, Na produ 10, Vipava,
vozniško dovoljenje, št. S 1745609, reg. št.
1961. gnr-110033

Rems Vitomir, Rožna dolina 44, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
868599, reg. št. 10864. gno-110136

Rojs Sašo, Trstenik 16, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001261389, reg. št. 10991, izdala UE
Lenart. gnn-109791

Rolih Boris, Zarečje 7, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1055587. gnq-109680

Rozman Sebastjan, Par tizanska 12,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 8628, izdala UE Radlje.
gnp-110081

Rožmanc Edvard, Verd, Brigadirska cesta
3, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9204, izdala UE Vrhnika. gnc-109944

Rupnik Drago, Mladinska 4/a,
Vuzenica, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 117/02.
gne-109867

Samotorčan Marta, Mala Ligojna 37,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
448, izdala UE Vrhnika. gng-110240

Savič Denis, Dolsko 100/a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1524754, reg. št. 246555, izdala UE
Ljubljana. gnf-110166

Schrader Špela, Kocenova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1567323, reg. št. 152513, izdala UE
Ljubljana. gnm-110159

Sedej Janez, Vojkova cesta 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 586539, reg. št. 79730, izdala UE
Ljubljana. gnd-110222

Selčan Andrej, Pod lipami 16, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
745480, reg. št. 22812. gnz-109971

Sikošek Vasja, Teplyjevo naselje 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S 1493485, reg. št. 116181, izdala UE
Maribor. gnr-109729

Slatnar Jože, Gornji log 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5017,
izdala UE Kamnik. gnq-109805

Smole Ivan, Vršna vas 12, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, reg. št. 4221, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnx-109877

Smrekar Dušar, Srednja vas 24, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1045553, reg. št. 25770, izdala UE Kranj.
gny-110022

Snoj Jožica, Vidovdanska cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 890714, reg. št. 172280, izdala UE
Ljubljana. gnp-109781

Stajić Slobodan, Frankovo naselje 61,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15666, izdala UE Škofja Loka.
gnl-109910

Svetina Miroslav, Topniška ulica 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 847532, reg. št. 177714, izdala UE
Ljubljana. gny-109997

Šibav Matej, Fojana 26/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 42545, izdala UE Nova Gorica.
gnx-109673

Šircelj Lea, Podgrajska 6, Ilirska Bistrica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 100/02. gng-109790

Škrijelj Sadeta, Ljubljanska cesta 83,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001068974, reg. št. 31182, izdala UE
Domžale. gnu-110226

Šraj Metka, Gačnik 76, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 879611, reg. št. 8923, izdala UE
Pesnica. m-70

Šušteršič Jure, Pod kostanji 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1453161, reg. št. 196352, izdala UE
Ljubljana. gnu-109976

Toporiš Stipanović Tatjana, Golniška
cesta 121, Kranj, preklic duplikata
vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1224738, reg. št. 40170, izdala UE Kranj.
gny-109847

Trbovc Damjan, Novi log 13, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7152, izdala UE Hrastnik. gnr-109679

Trkovnik Marija, Poljanska cesta 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 90553, reg. št. 117278, izdala UE
Ljubljana. gnq-110230

Trkulja Jasmin, Sveto 68, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16227,
izdala UE Sežana. gnh-109789

Uranič Uroš, Brinje 25, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
567814, reg. št. 182011, izdala UE
Ljubljana. gnf-110066

Valušnik Neveka, Pretnarjeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 844513, reg. št. 92869, izdala UE
Ljubljana. gnv-110175

Virant Jože, Kriška vas 3, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
962620, reg. št. 5423, izdala UE
Grosuplje. gnz-109796

Vodeb Alida, Migojnice 78/a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
453873, izdala UE Žalec. gne-109992

Vodopivec Tatjana, Murnova cesta 15,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1467998, reg. št. 22862, izdala UE
Grosuplje. gnc-110223

Vrečer Nina, Zagrad 36, Celje, vozniško
dovoljenje, št. S 1320692, reg. št. 45933.
gnf-109866

Zalar Barbka, Cesta Cirila Kosmača
53/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1420520, reg. št. 19624, izdala
UE Ljubljana. gnc-110044

Zavrl Tina, Knezov štradon 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1096978, reg. št. 185456, izdala UE
Ljubljana. gnm-110209

Zdovc Štefanija, Strmca 24, Laško,
vozniško dovoljenje, št. S 678048.
gnv-109775

Zemljič Rok, Pod graščino 15, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/2003.
gno-110036

Zgaga Magda, Triglavska 15, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 299954, reg. št. 1954. gnv-110029

Zrna Štefanija, Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1025300, reg. št. 110263, izdala UE
Ljubljana. gnm-110059

Žertek Amalija, Češnjice v Tuhinju 4,
Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8566, izdala UE Kamnik.
gnt-109977

Zavarovalne police

Benedičič Janez, Lipnica 11, Kamna
Gorica, zavarovalno polico, št.
41401000202. gne-110017

Erjavec Majda, Mekinje nad Stično 15,
Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št.
481139, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-110249

Gale Matjaž, Gradnikova cesta 123,
Radovljica, zavarovalno polico, št. 791587,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-110141

Jerman Jožef, Ločka cesta 8, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0928589, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnk-109886

Jovanović Zoran, Brilejeva 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 557355, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-109798

Kašnar Tomislav, Hruševo 88, Dobrova,
zavarovalno polico, št. 444497, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnw-109753

Katern Zdenko, Planina 198, Planina,
zavarovalno polico, št. 1074712, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d.. gng-109890

Ledinek Aleš, Rapočeva 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. 530903, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
m-88

Mrevlje Pollak Darja, Prešernova cesta
3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 913370,
izdala zavarovalnica Tilia. gnr-110179

Pavić Alenka, Pot na Fužine 39,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0900759,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnd-110218
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Pintar Gregor, Tržaška cesta 300,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0872709,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-109657

SCHWARZ d.o.o. VRHNIKA, Ob progi
4, Vrhnika, zavarovalno polico, št. AO
370863, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnr-109879

Sustić Vilko, Pod Lovrencom 18,
Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. AO 332194, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnw-109749

Trček Cvetka, Florjanska 121, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 101470542, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnt-109677

Tušek Mojca, Brdce 50/a, Dol pri
Hrastniku, zavarovalno polico, št. 902280,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gny-109897

Valentič Jolanda, Ragovska 9/a, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 870926,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-109786

Spričevala

Ahmetović Safija, Trnjava 30, Domžale,
indeks, izdala Srednja šola tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani. gnq-109705

Ambrožič Igor, Lutrško selo 3, Otočec,
spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole.
gnw-110174

Antolič Jože, Moškanjci 3, Gorišnica,
potrdilo o opravljenem izpitu za delo z
viličarjem in težko gradbeno mehanizacijo,
izdano leta 1980 na Ljudski univerzi Ptuj.
m-68

Arčon Tomislav, Aškerčeva 13, Domžale,
spričevalo 1. in 2. letnika Tehniške šole za
strojništvo v Ljubljani, strojni odsek, izdano
leta 1979/80, 1980/81. gng-110140

Ašanin Anita, Titova 96, Jesenice,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole
Kranj, izdano leta 1999, 2000 in 2001.
gnr-110233

Baklan Mirka, Prešernova 23/a, Ptuj,
diplomo Srednje družboslovne
naravoslovne šole Ptuj, izdana leta 1988 na
ime Šoba Mirka. gne-110142

Barič Alojz, Kotarjeva cesta 6,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne avtomehanične šole Novo mesto,
izdano leta 1981. gnq-109780

Bijelić Danijela, Levčeva ulica 13/b,
Mengeš, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Kamniku, izdano leta
1998. gnf-109816

Bobič Adi, Pesnica 19, Zgornja
Kungota, spričevalo 8. razreda OŠ na
Delavski univerzi Maribor, izdano leta
1981/82. m-87

Bordon Rok, Hribarjeva 8, Celje,
maturitetno spričevalo Srednje tehnične
šole Celje, izdano leta 1995. gno-110157

Borko Marija, Cogetinci 65, Cerkvenjak,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Radenci, izdano leta 2000. m-80

Brečko Simona, Bezina 20/b,
Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra Boris Kidrič Celje – smer
frizer, izdano leta 1987. gnf-109666

Bučar Branko, Strossmayerjeva ulica
20, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za strojništvo, izdano leta 1999.
gnl-109685

Ceglar Avguštin, Mekinje nad Stično
12/a, Ivančna Gorica, diplomo Srednje
tehnične šole v Ljubljani, izdana leta 1989.
gnz-109700

Cestnik Nina, Trg Franca Fakina 3,
Trbovlje, spričevalo o končani OŠ OŠ Ivana
Cankarja Trbovlje, izdano leta 1996/97.
gnb-110120

Cetin Kristjan, Semedela 12, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje prometne in kovinarske šole
Koper, izdano leta 1996 1997. gnt-110077

Cvijić Ružica, Matjaževa ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole, izdano leta 1990 in 1991,
izdano na ime Pajkić Ružica. gne-110042

Demšar Tina, Dašnica 70, Železniki,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, št. 275/96.
gnp-109681

Dragojević Mario, Slovenska cesta 38,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prule,
izdano leta 2000. gnd-109818

Drljević Simona, Spodnje Sečovo 57,
Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem
izpitu Trgovske šole Celje. gnn-109933

Erceg Marko, Jakčeva ulica 14,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 1997. gny-110047

Feher Olga, Dobrovnik 204/m,
Dobrovnik – Dobronak, letno spričevalo 1.
letnika Trgovske šole, izdano leta 1992/93.
gng-109965

Feher Olga, Dobrovnik 204/m,
Dobrovnik – Dobronak, letno spričevalo 2.
letnika Trgovske šole, izdano leta 1993/94.
gnf-109966

Fink Matjaž, Srednja vas 26, Semič,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Novo
mesto. gnk-110011

Gajšek Simon, Mladinska 18, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene šole v Mariboru – gradbeni
tehnik. gne-109817

Golob Marjetka, Korašice 61, Sveti
Tomaž, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske šole, smer
poljedelec-živinorejec, izdal Srednješolski
center Ptuj, dne 26. 6. 1995. m-90

Gomilšak Suzana, Gabrnik 31/a,
Juršinci, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole SŠC Ptuj, izdano leta
1991/92. gni-110013

Hauzer Boštjan, Vitomarci 23, Vitomarci,
spričevalo o končanem 6. razredu OŠ dr.
Ljudevita Pivka. gnz-109896

Jerič Mitja, Okrogarjeva 3, Celje,
zdravniško spričevalo št. 1408/02, izdan 21.
5. 2002. gnv-109725

Jeromel Petra, Celjska cesta 7, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika EKT SG, št.
osebnega lista 5759, izdano leta
2001/2002. gnd-110018

Kac Monika, Uskoška ulica 43, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo OŠ Starše,
izdano leta 1984. m-82

Kandrič Franc, Prerad 52, Polenšak,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
šole Maribor, poklic zidar, izdano leta 1999.
m-86

Klement Boštjan, Pršetinci 13, Sveti
Tomaž, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednješolski center Ptuj, izdano leta
1998. gnl-109985

Kocbek Milenka, Plintovec 10/k,
Zgornja Kungota, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za razredni pouk, izdalo
Ministrstvo za šolstvo in šport. m-81

Kolačko Drago, Ljubljanska cesta 18,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehniške šole v Ljubljani – enota
gradbeni delovodja, izdano leta 1980.
gnf-110216

Kolačko Vjekoslav, Ukrajinska 119,
Maribor, diplomo IKŠ Maribor, izdana leta
1981. m-69

Kosten Mirjam, Frankopanska ulica 4,
Kočevje, spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, št. 9, izdano v
Ljubljani 26. 8. 1991, izdano na ime Štimac
por. Kosten Mirjam. gno-109807

Kranjec Nataša, Ob Blažovnici 107,
Limbuš, indeks, št. 11100095357, izdala
Doba PO Višja strokovna šola za poslovne
sekretarje. m-85

Kvrgić Elvis, Breg 20, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Smlednik, izdano
leta 1994. gnb-109745

Kvrgić Elvis, Breg 20, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol, poklic avtoklepar, izdano leta
1997. gnz-109746

Lep Mateja, Vrtna ulica 9, Selnica ob
Dravi, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske
šole, smer upravni tehnik, izdano leta 1995
v Mariboru. m-74

Majetič Miranda, Cankarjeva 18,
Kamnik, zaključno spričevalo Srednje šole
za sanitarne tehnike, izdano leta 1975, na
ime Maletič Miranda. gnw-109674

Marinič Sandi, Drnovk 15/c, Dobrovo v
Brdih, diplomo Srednje kmetijske šole,
izdana leta 1987. gno-109882

Metlika Marija, Žaucerjeva ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ivan Cankar, enota za izobraževanje
odraslih, izdano leta 1976/77, izdano na
ime Koder Marija. gnw-110199

Mujčinović Almedina, Kolonija 1. maja
32, Trbovlje, izkaz o uspehu in vedenju OŠ
Tončke Čeč Trbovlje. gnu-109776

Muzga Kristina, Grajska cesta 22, Bled,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole Višnja Gora, smer pomočnik
tekstilnega konfekcionarja, izdano leta
1983/84 in 1984/85. gnm-109784

Nemarnik Andrej, Senčna pot 10/a,
Portorož – Portorose, maturitetno
spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta
1995. gni-109888

Nose Simon, Hrastov Dol 16, Šentvid pri
Stični, indeks, št. 12130080595, izdala
Višja strokovna šola za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije leto izdaje 2000.
gns-110053

Novinc David, Angelce Ocepkove 9,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za
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trgovinsko dejavnost v Ljubljani, št. 593,
izdana 20. 6. 1990. gnt-109802

Nuhanović Alija, Podkraj 66, Hrastnik,
spričevalo 4. razreda Zavoda za
usposabljanje Janeza Levca v Ljubljani,
izdano leta 1991. gnw-110149

Nuhanović Šukrija, Podkraj 66, Hrastnik,
spričevalo 3. razreda Zavoda za
usposabljanje Janeza Levca v Ljubljani.
gnv-110150

Paniko Hrvoje, Brilejeva 2, Ljubljana,
indeks, št. 20200539, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnb-109795

Pelak Damir, Nanoška 5, Ljubljana,
indeks, št. 23970374, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnb-109820

Petek Brane, Kapla 41, Tabor, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole
v Celju, izdano leta 1992. gng-109990

Podlogar Anita, Hom 25, Šentrupert,
indeks, št. 27004244, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. gnn-110008

Pregelj Franjo, Žigoni 19, Renče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske in turistične šole Izola, izdano
leta 1976. gnh-110139

Primožič Drago, Bučka 5, Škocjan,
spričevalo o končani OŠ Idrija, zap. št.
84/1975. gnq-109980

Prodanovič Dalibor, Kozlovičeva 19,
Koper – Capodistria, spričevalo 3. in 4.
letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje policijske šole, izdano leta 1992
in 1993. gnj-109787

Prohart Dan, Zbiljska cesta 2, Medvode,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2002. gng-109915

Ravnik Iris, Brod 13, Bohinjska Bistrica,
spričevalo Srednje trgovske komercialne
šole Kranj, zaključek leta 1991, izdano na
ime Carl Iris. gnf-110016

Serdinšek Daniel, Apače 183, Lovrenc
na Dravskem polju, potrdilo o varnem delu
s traktorjem, št. 50-7/00. gni-109788

Skvarča Janez, Velika Ligojna 3/a,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce v Ljubljani, izdano leta
1977. gno-109986

Stanko Anton, Hotiza 44, Lendava –
Lendva, diplomo Srednje šole kov. ped. in
ekonomske usmeritve Lendava, smer
oblikovalec kovin. gnl-110010

Šefic Tinkara, Liplje 2, Planina,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1998 in 1999.
gnv-110075

Šeligo Jože, Zg. Voličina 117, Voličina,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1999/2000. m-73

Škalič Leon, Šalovci 28, Šalovci,
spričevalo 1. letnika SPTŠ Murska Sobota,
izdano leta 1999/2000. gnj-110012

Teran Branko, Zg. Duplje 101, Duplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehniške šole ŠC Iskra Kranj, izdano leta
1974/75. gnr-110129

Tomc Iztok, Brezje 58, Brezje,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole na Jesenicah, izdano leta 1984/85.
gnj-110137

Troha Daša, Triglavska 15, Idrija, indeks,
št. 6201010713, izdala Visoka šola za
turizem v Por torožu leto izdaje 2001.
gng-110015

Vaupotič Gregor, Sp. otok 22/a,
Radovljica, spričevalo Srednje šole elektro
in kovinske stroke Iskra Kranj, izdan 24. 6.
1988. gnh-110014

Velagić Elvis, Prištinska ulica 14,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gnj-110162

Veljović Veronika, Pražakova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1998/99. gnp-110156

Vidrgar Mirko, Cesta 13. julija 67,
Ljubljana, diplomo Srednje tehniške šole –
strojništvo, št. 78 izdana leta 1970.
gnu-109801

Zadravec Stanko, Slomškova 9, Ptuj,
Srednje kovinarske šole – skrajšan
program, šolsko leto 1984/85. gne-109892

Zajc Elizabeta, Zg. Roje 1/b, Šempeter
v Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tehniške šole Celje, št.
56/84, izdano 25. 6. 1984 v Celju, izdano
na ime Randl Elizabeta. gne-110117

Zajec Špela, Kogejeva ulica 15,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Vič, izdano leta 1995. gns-110228

Železnik Gašper, Ločica ob Savinji
54/e, Polzela, spričevalo 3. in 4. letnika ter
zaključno spričevalo Gimnazije Celje,
izdano leta 1998 in 1999. gnl-110060

Željko Mirjam, Cegelnica 21, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu SŠ
Črnomelj, št. 49, izdano 22. 9. 1999.
gnw-109824

Žmavc Saša, Zikova ulica 7, Kamnik,
diplomo Srednje ekonomske šole Rudolfa
Maistra Kamnik, izdana na ime Balantič
Saša. gnv-109900

Ostali preklici

AVTO MLAKAR d.o.o., Dolenjska cesta
242/b, Ljubljana, potrdilo za registracijo za
vozilo Fiat Punto 1.2, št. šasije
ZFA18800000518418. gnx-110048

AVTOPREVOZNIK Boris Porenta s.p.,
Sr. Bitnje 25, Žabnica, dovolilnico 276/09
za mednarodni tovorni promet ZRN za leto
2002, izdala Obrtna zbornica Slovenije pod
številko C080792. gnr-110054

AVTOTRANSPORTI KOVAČIČ MIRO s.
p., Grm 19, Trebnje, licenco št.
004991/14395/10-KN67/2000, OZS
0010451 z dne 27. 12. 1997 za tovorno
specialno vozilo RENAULT G 340 TI, letnik
1994 z reg. oznako NM 36-33L. gni-110113

AVTOTRANSPORTI KOVAČIČ MIRO s.
p., Grm 19, Trebnje, licenco št. 004991, 0
1002271 z dne 9. 9. 2002 za tovorno
specialno vozilo TAM 80 T 50, letnik 1990
z reg. oznako NM A3-871. gnh-110114

Bećiragić Fikreta, Clevelandska ulica
29, Ljubljana, delovno knjižico, serija A
497771, reg. št. 8676, izdana 19. 12. 2001
v Ljubljani. gnr-110229

Belšak Iztok, Stojnci 89, Markovci,
delovno knjižico. gnr-109904

Bembič Albert, Kocjančičeva 7, Ankaran
– Ankarano, delovno knjižico. gnc-110019

Bijelić Danijela, Levčeva ulica 13/b,
Mengeš, delovno knjižico. gng-109815

Brzan Barbara, Obala 118, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnz-109671

Dovžan Marijan, Šmarje 55, Šmarje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1368/01, VČ-4076.
gnz-110021

Eržen Anton, Kolodvorska 50, Bled,
delovno knjižico. gny-109672

Flander Vojko, Na zelenici 8, Celje,
zdravniško spričevalo št. 1687/01.
gnn-110083

Gaberc Franc s.p., Dolina 10, Tržič,
izvod licence, št. 005180/15171/02 – KN
68/2000 za vozilo TAM 190T 15B, reg.
oznaka KR G2 – 191. gnb-109995

Ganić Zenun, Celovška cesta 144,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-109808

Gavrić Barbara, Groharjeva ulica 12,
Kamnik, delovno knjižico. gnx-109823

GRAKOM d.o.o., Dantejeva 6, Izola –
Isola, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu št.
607892, izdano 9. 9. 1997 na ime Kitič
Branislav. gnd-110118

Grm Darinka, Križevec 66, Stranice,
delovno knjižico ser. št. 476666, reg. št. 8987,
izdana 17. 2. 1965 v Celju. gng-109665

Habjan Transport d.o.o., Zminec 78,
Škofja Loka, CEMT dovolilnico, šr. 0210 z
veljavnostjo v Avstriji, izdana pri Ministrstvu
za promet, direkcija za ceste, sektor za
cestne prevoze Ljubljana, dne 27. 12.
2002. gnq-109884

Intercorn trading, proizvodnja in
trgovina, Jerič Jože s.p., Gančani 94,
Beltinci, original licence št.
005314/5785-LM46/1998 z dne 7. 1.
1998. gns-109778

Intercorn trading, proizvodnja in
trgovina, Jerič Jože s.p., Gančani 94,
Beltinci, original licence št.
005314/5785-LM46/1998 z dne 7. 1. 1998
za tovorno vozilo MAN z reg. ozanko MS
19-93J. gnr-109779

INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria,
licenco št. 0000359/00375/229 z dne 14.
11. 2002 za tovorno vozilo Mercedes Benz
z reg. oznako KP H2-096. gnh-109989

JELOVICA LESNA INDUSTRIJA d.d.,
Kidričeva 58, Škofja Loka, licenco za
opravljanje prevozov v cestnem prometu št.
0000704 z dne 22. 12. 1997. gnk-110086

Jereb Barbara, Loka 24, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena,
geodetska in ekonomska šola v Ljubljani.
gns-109903

Jerenko Stanko, Prvomajska ulica 31,
Maribor, delovno knjižico, ser. št. 899020,
reg. št. 7937. m-71

Jezovšek Metka, Cesta na kmetijsko
šolo 15, Šentjur, delovno knjižico, ser. št.
0123484. gnx-110198

Jocić Alojz, Dupleška 253, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 50402, izdana leta
1983 v Mariboru. m-75
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Kahne Anita, Žabjek 25, Višnja Gora,
študentsko izkaznico, št. 19371954, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gng-110215

Klemenšek Stanislav, Podolševa 10,
Solčava, delovno knjižico, ser. št. 0111891,
reg. št. 11871, izdala UE Mozirje.
gns-109878

Križančič Irena, Orešje na Bizeljskem
32, Bizeljsko, delovno knjižico.
gno-109907

Kvrgić Elvis, Breg 20, Ljubljana, delovno
knjižico. gnc-109744

Lesjak Žarko, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnf-109891

Levstek Meta, Hruševo 55, Dobrova,
študentsko izkaznico, št. 41210213, izdala
Medicinska fakulteta. gnt-110177

Oblokar Igor, Soška 26, Solkan, delovno
knjižico. gnm-110138

Ogrin Klavdija, Pot na Ferjanko 5,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnp-109806

Partlič Ljubomir, Gačnikova 16, Limbuš,
delovno knjižico, reg. št. 42483, izdana v
Mariboru. m-76

Peterlin Jože, Gmajnica 68, Komenda,
delovno knjižico. gni-110188

Petkovšek Ivanka, Vidmarjeva ulica 21,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
02098, izdana 3. 9. 2002. gnh-109689

Pirc Stanislav s.p., Požarnice 72,
Brezovica pri Ljubljani, dovolilnica za prevoz,
št. Y001540, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gny-109922

Prijatelj Jože s.p., Avtoprevozništvo,
Kolenča vas 4, Struge, licenco, št.
005777/4386 – LM26/1998, izdana 16. 1.
1998, serijska št. 0006213. gnc-109969

Ranisavljević Rajko, Koprivnik 22, Kočevje,
potrdilo o opravljenem tečaju za motorne
žage, št. 2/307 z dne 3. 4. 1998, izdala
SGLŠ Postojna. gno-109682

Reflak Luka, Pod vrbami 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20960REF, izdala
Pravna fakulteta. gnq-110055

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje službe-
no izkaznico pooblaščene uradne osebe:
Vida Hočevar Grbac, zaposlena na Dav-
čnem uradu Koper, na delovnem mestu vo-
dja skupine - pomočnica direktorja; pod re-
gistrsko številko: 0692, izdano dne 1. 8.
1996. Ob-86604

Seme Anton, Partizanska cesta 59/a,
Celje, delovno knjižico. gnx-110173

Sešelj Milan, Valvasorjeva 54, Maribor,
delovno knjižico. m-83

Skutnik Dušan, Klanc 17, Dobrna, dvižni
listek št. 193 pri Urarstvu Terglavčnik Celje.
m-78

SOZ JAVORNIK z.o.o., Jenkova 1,
Postojna, francosko dovolilnico za
mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
št. 055001, izdala OZS na ime Katern
Zdenko s.p. KATERN TRANSPORT, Planina
198, 6232 Planina. gnv-110004

ŠEPIČ d.o.o., Gradišče 51, Obrov,
licenco št. 0001091/31 z dne 23. 2. 1998
za vozilo IVECO 440 E 34, z reg. oznako
KP 57-55M. gnt-109777

Šturanović Zvezdan, Cesta 24. junija 68,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-110128

Tekavec Rok, Kolodvorska ulica 7,
Ribnica, delovno knjižico, reg. št. 292, ser.
št. AO 368160, izdala UE Ribnica, dne 17. 2.
1997. gnn-109983

TRANS FELIX, Jelnikar Feliks s.p., Cesta
ob potoku 19, Brezovica pri Ljubljani, licenco
št. 006145/16106/09-MJ70/2000, z dne 28.
1. 1998 za vozilo VOLVO FH 12 6X2 z reg.
oznako LJ U7-02U. gnf-109841

TRIS D.O.O., Dobrovlje 32, Braslovče,
licenco št. 0002376/76, za vozilo z reg.
oznako CE 92-92P. gnu-109926

Uduč Božo, Dobje pri Planini 26, Dobje
pri Planini, dvižni listek pri Urarstvu Terglavčnik
Celje, št. 8262. m-72

Uranič Uroš, Brinje 25, Dol pri Ljubljani,
študentsko izkaznico, št. 29299, izdala
Visoka upravna šola. gnd-110068

Valič Simon, Banovci 28, Markovci,
delovno knjižico. gnb-109670

Varga Bojan, Trdinova ulica 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-109963

Vasilev Goce, Razdevškova 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt-110002

Vengust Edvard s.p., Križevec 44/a,
Stranice, licenco št.
004593/3757-RKN61/1997, izdana 17. 12.
1997, za vozilo SCANIA K124 4 x 2 4 N 420
z reg. ozanako CE 77-71M. gnc-109719

Vuzem Pavel, Podlehnik 1/d, Podlehnik,
delovno knjižico. gnt-109902

Zabeli Islam, Hladilniška 34, Ljubljana,
vozno karto, št. 1551, 100% invalidska karta,
izdal LPP. gnl-110085

Zajić Momčilo, Staničev trg 17, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnj-109887

Zibelnik Janez, Bašelj 28/b, Preddvor,
delovno knjižico. gnh-109889

ŽURBI TEAM d.o.o., Bakovnik 5 a,
Kamnik, licenco št. 0003242/93 za vozilo
M.A.N. 32.240 DHTM z reg. oznako LJ
M6-12N, izdala GZS dne 4. 10. 1999.
gnj-109912
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Stvarnopravni zakonik (SPZ)
z uvz uvz uvz uvz uvodnimi poodnimi poodnimi poodnimi poodnimi pojasnili prjasnili prjasnili prjasnili prjasnili prof. drof. drof. drof. drof. dr. Matjaža T. Matjaža T. Matjaža T. Matjaža T. Matjaža Trrrrratnikatnikatnikatnikatnika,a,a,a,a,

latinskimi pravnimi izreki po SPZ in stvarnim kazalomlatinskimi pravnimi izreki po SPZ in stvarnim kazalomlatinskimi pravnimi izreki po SPZ in stvarnim kazalomlatinskimi pravnimi izreki po SPZ in stvarnim kazalomlatinskimi pravnimi izreki po SPZ in stvarnim kazalom

Z začetkom leta 2003 Slovenija dobiva še en temeljni steber v svojem
pravnem sistemu. Če želite spoznati nova pravna pravila o lastninski in
zastavni pravici, zemljiškem dolgu, služnosti, pravici stvarnega bremena in
stavbni pravici, vam bodo v pomoč obširna uvodna pojasnila profesorja
civilnega prava na mariborski pravni fakulteti dr. Matjaža Tratnika. Pravni laiki
v njih lahko preberemo, da jabolko, ki pade na sosedov vrt, pripada sosedu,
da morajo etažni lastniki skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih ali da
mora imeti hiša z več kot dvema etažnima lastnikoma in več kot osmimi
posameznimi deli upravnika, pravni strokovnjaki pa podrobno razlago
posameznih členov zakona in predvsem novosti, ki jih prinaša SPZ.

Cena: 10600 · broširana izdaja: 55555111110000000000 SIT z DDV
10601 · vezana izdaja: 55555757575757511111 SIT z DDV

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

· Stvarnopravni zakonik (SPZ)
– 10600 broširana izdaja 55555111110000000000 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10601 vezana izdaja 55555757575757511111 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnikaDavčna številka naročnikaDavčna številka naročnikaDavčna številka naročnikaDavčna številka naročnika

Davčni zavezanecDavčni zavezanecDavčni zavezanecDavčni zavezanecDavčni zavezanec DA DA DA DA DA NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Velja od 1. 1. 2003
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