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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. 110-1/03
Ob-87307
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: protihrupna zaščita
na AC Bič–Korenitka, ki obsega:
– gradbena dela za postavitev PHO mimo objekta Pristavica 19,
– transparentna PHO (1519 m2),
– kovinska PHO ograja (5421 m2).
4. Kraj dobave: Bič–Korenitka.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana – AC Projekt 6, Dolenjska,
Stantetova ulica 9, 1295 Ivančna Gorica,
Franc Žagar, inž. grad., tel. 01/78-78-665,
faks 01/78-78-664.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: postavitev PHO ograj
se bo izvajala vzporedno z gradnjo AC s
predvidenim pričetkom v maju 2003 in dokončanje v oktobru 2003. Predviden kredit EIB.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-87308
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

7. 2. 2003

2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja viadukta
6-1/1 Boršt na odseku HC Razdrto–Vipava; Rebernice, ki obsega:
– levi objekt I =150,6 M, š = 10,3 m,
– desni objekt I = 153,4 m, š = 10,7 m.
4. Kraj dobave: HC Razdrto–Vipava, Rebernice.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2003 .
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC Projekt 3, Gorenjska–
Ljubljana, Mlekarska 13, Kranj, Robert
Oblak, univ. dipl. inž. grad., tel.
04/280-88-06, faks 04/280-88-09.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: oddaja del in podpis pogodbe v maju 2003; Gradnja se bo predvidoma pričela v avgustu 2003, potem, ko
bo izbrani izvajalec izdelal ustrezno projektno dokumentacijo. Rok za izvedbo del bo
predvidoma 18 mesecev. Dela se bodo financirala iz lastnih sredstev Dars d.d. in
kredita Rebublike Italije.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
DARS d.d.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Št. 17123-04-403-88/2002
Ob-87413
V javnem razpisu za oddajo naročila po
odprtem postopku za dobavo rezervnih delov, elektronskih komponent in obnovo delov za helikopter, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 1-3 dne 10. 1. 2003, Ob-85049 in v Ur.
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l. RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003, Ob-85842,
se spremenijo 8.(a) točka, prvi stavek
9. točke in 14. točka in se pravilno glasijo:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 21. 2.
2003, najkasneje do 10. ure.
Prvi stavek 9. točke – Datum, čas in
kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 2. 2003, ob 11. uri, na
naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola,
Kotnikova 8a, Ljubljana.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 3. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Popravek
Št. 77/03
Ob-87547
V Uradnem listu RS, št. 11 z dne 31. 1.
2003, Ob-86795, se v objavi javnega naročila za nadgradnjo strežnika IBM 7060 H30
v IMB strežnik 7060 H50 popravijo 7.(a)
točka in 8.(b) točka objave, in sicer:
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
14, 1000 Ljubljana/2. nadstropje – tajništvo Komercialnega sektorja. Razpisna
dokumentacija je na voljo do 3. marca 2003.
Ponudniki lahko zahtevajo dodatne informacije pisno na faks 01/522-27-64.
8. (b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje –
tajnišvo Komercialnega sektorja.
Vsi ostali podatki in informacije v navedeni objavi ostanejo nespremenjeni.
Klinični center Ljubljana
Popravek
Št. 77/03
Ob-87549
V objavi javnega naročila za nakup materiala za invazivno radiološko dejavnost, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 11 z dne
31. 1. 2003, Ob-86641, se v točkah 7.(a)
in 8.(b) spremeni naslov, ki pravilno glasi:
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, 2.
nadstropje, tajništvo komercialnega
sektorja, faks 01/522-27-64.
8. (b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, 2. nadstropje, tajništvo komercialnega sektorja.
Klinični center Ljubljana
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Popravek
Št. 77/03
Ob-87550
V objavi javnega naročila za nakup HPLC
sistema, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 8 z dne 24. 1. 2003, Ob-86116, se v
točkah 7.(a) in 8.(b) spremeni naslov, ki pravilno glasi:
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, 2.
nadstropje, tajništvo komercialnega
sektorja, faks 01/522-27-64.
8. (b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, 2. nadstropje, tajništvo komercialnega sektorja.
Klinični center Ljubljana
Popravek
Št. 77/03
Ob-87551
V objavi javnega naročila za nakup papirne konfekcije, čistil in čistilnih pripomočkov in plastičnih vrečk, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 13. 9. 2002,
Ob-77385, v Uradnem listu RS, št. 83 z
dne 27. 9. 2002, Ob-77821 in v Uradnem
listu RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003,
Ob-86959, se v točkah 7.(a) in 8.(b) spremeni naslov, ki pravilno glasi:
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, 2.
nadstropje, tajništvo komercialnega
sektorja, faks 01/522-27-64.
8. (b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, 2. nadstropje, tajništvo komercialnega sektorja.
Klinični center Ljubljana
Št. 9
Ob-87051
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: 4 tovorna
vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 90 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo 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.
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(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 potrebno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 3. 2003 ob 11. uri, Pošta Slovenije,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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 trikratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke, da
vozila ustrezajo zahtevanim tehničnim karakteristikam, da ima pooblaščen servis za
vzdrževanje vozil v Ljubljani in Mariboru, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, da so
vozila homologirana v skladu s predpisi Republike Slovenije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003, predvideni datum odločitve 25. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, servisna mreža 15%, reference 15%,
in garancijska doba 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 5 z dne
17. 1. 2003, Ob-85795.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-87056
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kom
aparat: sistem za hemokulture.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu na transakcijski račun.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (vključno z DDV)
na transakcijski račun 01100-6030926630,
s sklicevanjem na številko 1-03.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 3. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 3. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003 - naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: uporaba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ek., tel. 02/45-00-262.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor
Ob-87066
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.
15, 1518 Ljubljana, telefaks 01/23-20-374,
telefon 01/47-45-661.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
pisarniški material, obrazci in potrošni
material za tiskalnike in magnetne
enote.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
I. sklop – potrošni pisarniški material,
II. sklop – računalniški obrazci,
III. sklop – obrazci za potrebe zavoda,
IV. sklop – potrošni material za tiskalnike in magnetne enote.
Ponudba se lahko odda za vse sklope
skupaj, več sklopov ali le za en sklop.
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4. Kraj dobave: lokacije naročnika:
– Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
– Ljubljana, Tomačevska 1,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12b,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Prešernov trg 9,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot n.h.,
– Jesenice, Titova 73,
– Trbovlje, Sallaumines 2,
– Velenje, Prešernova 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek – takoj po podpisu pogodbe; trajanje dobave –
eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za osebni prevzem je razpisna dokumentacija na razpolago na ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, v vložišču.
Pisne zahteve za posredovanje razpisne
dokumentacije po pošti naj zainteresirani
ponudniki naslovijo na Odsek za javna naročila na naslovu naročnika.
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije oziroma naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno na naslov naročnika
ali na telefaks 232-03-74, do pet dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 1.000 SIT. Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun št.: 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije, ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem, da takrat naročniku posreduje tudi podatke o popolnem in točnem naslovu firme
in davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 2. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 3. 2003 ob 9. uri, ZPIZ Slovenije,
Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v VIII.
nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od vrednosti javnega razpisa ali dela
javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa, izstavljenega po dobavi materiala.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da je v zadnjih treh letih z blagom
oskrboval najmanj 10 uporabnikov;
8. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;
9. da bo dostava fco skladišče naročnika-razloženo oziroma na lokacije navedena
v 4. točki;
10. da dobavni rok ni daljši od 3 dni od
dneva naročila s strani naročnika;
11. da ima v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti;
12. da za resnost ponudbe predloži bančno garancijo;
13. da predloži izjavo banke, da bo dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
14. da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom;
15. da sprejema vse pogoje razpisne
dokumentacije;
16. da zagotavlja stalne zaloge ponujenih artiklov;
17. da v primeru, da ne nastopa s podizvajalci predloži ustrezno izjavo;
18. da v primeru, da nastopa s podizvajalci tudi za njih predloži vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 5. 2003; 7. 3.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
ZPIZ Slovenije
Št. 1
Ob-87068
1. Naročnik: Osnovna šola Poljane.
2. Naslov naročnika: Poljane 100,
4223 Poljane nad Škofjo Loko, tel.
04/507-05-00, faks 04/50-70-528.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe šolske prehrane
za obdobje dveh let.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali
samo posamezno skupino artiklov, in sicer:
I. skupina mleko in mlečni izdelki,
II. skupina meso in mesni izdelki,
III. skupina perutnina in izdelki,
IV. skupina ribe in konzervirane ribe,
V. skupina jajca,
VI. skupina paštete,
VII. skupina olja, margarine in maščobni
izdelki,
VIII. skupina sveža zelenjava in sadje,
IX. skupina zmrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
X. skupina sadni sokovi, nektarji, sirupi,
XI. skupina žita, mlevski izdelki in testenine,
XII. skupina zmrznjeni izdelki iz testa,
XIII. skupina kruh in pekovsko pecivo,
XIV. skupina slaščičarski izdelki, keksi in
torte,
XV. skupina ostalo prehrambeno blago,
XVI. skupina sladoled.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Poljane,
Poljane 100, 4223 Poljane nad Škofjo
Loko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2003 do 31. 3. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Poljane, Poljane 100, 4223
Poljane nad Škofjo Loko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na transakcijski račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s predložitvijo dokazila o vplačilu
stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun šole št. 01227-6030650456 –
za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 3. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Poljane, Poljane
100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 3. 2003 ob 8. uri na Osnovni šoli
Poljane, Poljane 100, 4223 Poljane nad
Škofjo Loko.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna menica v vrednosti 5% od vrednosti
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 oziroma 45 dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 5. 2003,
odločitev bo sprejeta predvidoma do 18. 3.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja
merila: ponudbena cena do 25 točk, celovitost ponudbe do 20 točk, ugodnejši plačilni
pogoji in popusti 15 točk, dosedanje izkušnje s ponudniki 10 točk, reference 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
Osnovna šola Poljane
Št. 73/03
Ob-87162
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: respiratorji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 4 sklopi.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: april – maj
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje
– soba 40 (tajništvo), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 1. 4. 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 potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 2003 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2003, ob 12. uri v predavalnici
4 – 1. nadstropje glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora veljati do 13. 8. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 8. 2003, april –
maj 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: vsak zainteresiran ponudnik
ima možnost vpogleda razpisne dokumentacije, nato pa se odloči za dvig in
odkup le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 41405-00003/2003 0400 01
Ob-87071
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pohištvene opreme za potrebe Srednje glasbene in baletne šole
Maribor, enota Tabor, Metelkova ul. 58,
Maribor.
Ocenjena vrednost brez DDV je
12,455.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja ni možna po sklopih.
4. Kraj dobave: Srednja glasbena in baletna šola Maribor, enota Tabor, Metelkova
ul. 58, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 5. 5.
2003 do 9. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01000-0100008441, v višini 5.000 SIT,
z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis – SGBŠ Tabor – oprema“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 3. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 3. 2003, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
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 razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003, 17. 3.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 462-02/10-2/2003/0520-010 Ob-87167
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
2000 suknjičev, 6900 hlač in 300 kril.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba se mora obvezno nanašati na celoten predmet javnega naročila, tj. na izdelavo in dobavo suknjičev, hlač in kril.
4. Kraj dobave: dobava se bo vršila po
razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po
carinskih uradih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 31. 3.
2003 do 30. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Imena oseb, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi:
– tehnične informacije: Tadeja Tome
univ. dipl. inž. tekstilne tehnologije, tel.
01/478-39-91, faks 01/478-39-00,
– ostale informacije: mag. Barbara Gašperlin univ. dipl. ek., tel. 01/478-38-41,
faks 01/478-39-05.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 3. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 3. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v
primeru, da ponudba ponudnika presega
30 mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne
garancije za resnost ponudbe, če njegova
ponudba ne presega 30 milijonov SIT. V
tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji oziroma glede finančne sposobnosti
mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem
mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem
računu, ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila ter ponujeni plačilni rok mora
biti najmanj 30 dni od dneva prejema računa; glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednjo zahtevo: ponudnik mora predložiti vsaj tri reference v
vrednosti nad 10 mio SIT za suknjiče in vsaj
dve referenci za hlače in/ali krila v vrednosti nad 10 mio SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 5. 2003 in 20. 3.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja
cena.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in je ponudil najnižjo ceno, je izbran kot najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po sklenitvi pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v

času trajanja pogodbe v skladu in s pogoji
97. člena ZJN-1, če gre za nove storitve ali
gradnje, ki so ponovitev podobnih storitev
in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal
naročnik naročilo, vendar pod pogojem, da
take storitve ali gradnje ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano
prvo naročilo po javnem razpisu, odda naročilo istemu izvajalcu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 74/03
Ob-87213
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup dializnega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za celoten predmet naročila ali po posameznih
sklopih, ki so opredeljeni v razpisni in ponudbeni dokumentaciji. Sklopi predmetnega javnega naročila so naslednji:
1. sklop: dializatorji s sintetično poliamidno membrano s pripadajočim potrošnim
materialom,
2. sklop: dializatorji s sintetično polisulfonsko membrano s pripadajočim potrošnim
materialom,
3. sklop: igle (arterijske in venske),
4. sterilini seti.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave predvidoma konec meseca junija
2003, trajanje dobave 3 leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, II. nadstropje/tajništvo Komercialnega sektorja, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna in ponudbena dokumentacija je na voljo do
19. 3. 2003 do 10. ure. Vse informacije
potekajo v pisni obliki.
(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
enotnega zakladniškega računa (EZR) pri
Upravi RS za javna plačila (UJP) številka
01100 – 6030277894, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 19.
marca 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje / tajništvo komercialnega sektorja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. marec 2003 ob 12. uri v preda-
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valnici številka 1, pritličje glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% končne ponudbene vrednosti. Bančna
garancija mora veljati do 17. julija 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni in ponudbeni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. julij; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe začetek
meseca junija 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
okvirna
vrednost
naročila:
593,000.000 SIT; vsak zainteresiran ponudnik ima možnost vpogleda v razpisno
in ponudbeno dokumentacijo, nato pa se
odloči za dvig in odkup le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne
24. 5. 2002, Ob-69608.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 400-06-11/2002
Ob-87226
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniški potrošni material in pribor.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbe v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 31. 12.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina
Hajrič, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba
120, tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 3. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 3. 2003 ob 9. uri, Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna
soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev Proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo,
avansi niso možni.
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
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 60 dni od odpiranja ponudb,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
neporavnanih obveznosti več kot 3 dni,
– da je naročniku ponudil ves računalniški potrošni material (vse artikle), ki je naveden v obrazcu ponudbe s predračunom (Priloga D k razpisni dokumentaciji),
– da ponudnik nudi rok za rešitev reklamacije najdlje 5 dni od prejema pisnega
obvestila o reklamaciji,
– da ponudnik nudi rok dobave najdlje 5
dni od prejema posamičnega naročila,
– da bo naročilo realizirano najkasneje
do 14. ure na delovni dan,
– da ima ponudnik stalne zaloge vsaj
10% razpisane ocenjene količine,
– da zagotavlja fiksnost cen za najmanj
6 mesecev od sklenitve pogodbe (po preteku te dobe se cene usklajujejo s ponudnikovim uradnim veljavnim cenikom, s tem da
se razmerje med ponujeno ceno in ceno v
uradnem veljavnem ponudnikovem ceniku
ne sme spremeniti).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb;
predvideni datum odločitve je 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del (90%), garancijska doba (10%).
Merila in način uporabe meril so natančno navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Agencija RS za okolje
Ob-87268
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva
2a,
tel.
03/42-01-000,
faks
03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago –
dobava 21 celic 20 kV in oprema za
vodenje, zaščito in meritve po razpisni
dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: RTP Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 4 mesece
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-000, v sobi 408/IV, dodatne
informacije pa pri Alojzu Maček, tel.
03/42-01-341.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun
06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 3. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2 a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 3. 2003 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudbene vrednosti (brez DDV) ali
depozit na transakcijski račun, veljavnost
120 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120 dni od zadnjega roka za dostavo
ponudb, predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudb je 30 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnični parametri, reference, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d.,
Alojz Maček, univ. dipl. inž. el., tel.
03/42-01-341.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Elektro Celje, d.d.
Št. 01/03
Ob-87269
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana, faks 01/425-93-37.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava računalniške opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo oddati ponudbo za
vse sklope.
4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2003 do 31. 3. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,
1000 Ljubljana - v ekonomatu pri Tonki Karas, soba 033, vsak delovni dan od 10. do
11. ure, vsa pojasnila pa lahko ponudniki
zahtevajo pisno po faksu 01/425-93-37,
pod šifro JR-2/2002 - dobava računalniške
opreme, vsak delovni dan od 9. do 10. ure,
vključno do 1. 3. 2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo do
dneva in ure, ki je predvidena za odpiranje
ponudb, v ekonomatu fakultete pri Tonki Karas, soba 033, vsak delovni dan od 10. do
11. ure od dneva objave javnega razpisa
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.800 SIT + 20% DDV, skupaj 9.360
SIT. Znesek ponudniki nakažejo na naročnikov transakcijski račun (podračun) št.
01100-6030707216, sklic na št. 253103.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: osebno do vključno 5. 3. 2003 od 12. do 13. ure, v tajništvu
dekanata, soba 524 ter dne 6. 3. 2003 od
8. do 9. ure. Ponudba oddana po pošti se
šteje kot pravočasna, če prispe do istega
dne in ure, kot je predvideno za osebno
oddajo ponudbe.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 3. 2003 ob 9. uri v prostorih
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Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, sejna soba
521/IV.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 6.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: na javni razpis po
odprtem postopku za sukcesivno dobavo
blaga se lahko prijavi ponudnik (pravna
oseba in samostojni podjetniki), 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. členom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 6. 2003, ponudniki pa bodo
obveščeni najkasneje do 20. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70 točk,
– kadri – 10 točk,
– krajši dobavni rok – 10 točk,
– reference – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta
Št. 316-2
Ob-87272
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup gasilskega vozila GVC 24/50.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
naročilo blaga v začetku meseca marca in
dobava v letu 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,

ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije.
Kontaktna oseba: Bojan Strašek, tel.
01/589-73-82 ali 031/633-605.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 19. 2. 2003.
Končni rok za dvig razpisne dokumentacije
je določen zato, da bi potencialni ponudnik
še pravočasno prejel dodatna pojasnila, ki
bi jih zahtevali ostali ponudniki, ki so razpisno dokumentacijo dvignili skladno z 2. točko 24. člena.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno
z DDV), z virmanom na TRR št.
01100-6030230073 pri UJP Ljubljana, s
pripisom “Gasilski avto“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu naročnika do 3. 3. 2003 do 12. ure in bodo
pravilno označene. Ponudbe poslane po
pošti, so pravočasne, če prispejo na naslov
naročnika do zahtevanega datuma in ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 3. 2003 ob 13. uri v prostorih
Poslovnega centra – sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,000.000 SIT z rokom veljavnosti do 5. 5. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg pogojev po 41. in
43. členu zakona, mora zagotavljati ponudnik skozi odzivni čas za servise, garancijo
in reference (kar je detajlno opredeljeno v
razpisni dokumentaciji) svojo usposobljenost za dobavo blaga.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončanja pogodbenih obveznosti.
Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je najpozneje 5. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, rok dobave 30% in garancijski rok 10%. Način točkovnega vrednotenja vsakega od navedenih meril, za katere
veljajo zgoraj navedeni korelacijski faktorji,
je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ponudba mora zajemati v
celoti v razpisni dokumentaciji navedeno
blago.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Ob-87276
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde 11, Ljubljana, faks: 01/230-61-30, tel.:
01/230-61-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: farmacevtska ovojnina.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik je predvidel 7 sklopov. Ponudnik lahko odda ponudbo za en, več ali vse
sklope:
Sklop 1: farmacevtska ovojnina za lekarne;
Sklop 2: lončki, plastenke, steklenice
za Galenski laboratorij;
Sklop 3: kozmetični lončki s tiskom,
okrogli (potiskani);
Sklop 4: plastenke s tiskom, ploščate
(potiskane);
Sklop 5: tube;
Sklop 6: dvojni trak (supoforme) za vlivanje svečk in globul;
Sklop 7: kapsule.
4. Kraj dobave: poslovne enote naročnika.
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 katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lekarna Ljubljana, Splošno kadrovska služba, Ulica Stare 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 potrebno predložiti ponudbo: 4. 3. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, Ljubljana. Ponudba ponudnika
mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika.
Ponudba mora imeti obvezno pripisano:
“Javni razpis - Ponudba za farmacevtske
ovojnine - Ne odpiraj“. Na ovojnici mora biti
obvezno označeno na kateri sklop se ponudba nanaša. Vse nepravilno označene ali
nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb
in jih neodprte vrnil ponudnikom.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 3. 2003 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija oziroma menica v višini 10 %
skupne ponudbene vrednosti (natančno
opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
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): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003. Predvideni datum odločitve: 11. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Janja Kadunc Mezek, univ. dipl.
prav., vodja splošno kadrovske službe, tel.:
01/230-61-20.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Lekarna Ljubljana
Št. 110-1/03
Ob-87309
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: HC Vipava – Selo; nabava mehanizacije in opreme za AC bazo Vipava.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja po naslednjih sklopih:
– sklop 1: Tovorno vozilo moči 280-320
kW, pogon 4x4, 3-stopenjski hidravlični sistem (1 kos),
– sklop 2: “ZM1“ – Snežni plug – čelni,
preklopni, dolžine ca. 5 m (1 kos),
– sklop 3: “ZM2“ – Snežni plug – čelni,
dolžine ca. 3,80 m (1 kos),
– sklop 4: “ZM4“ – Snežni plug – bočni
(1 kos),
– sklop 5: “ZM6“ – Posipalo soli za montažo na šasijo vozila – 6 m3 (1 kos),
– sklop 6: “PV5“ – Delovno priklopno
vozilo z nadgradnjo – polno grafična signalna tabla spremenljive vsebine (2 kosa),
– sklop 7: “LM18“ – Krtača za pranje
semafornikov (1 kos),
– sklop 8: “DM1“ – Nakladač, rovokopač (1 kos),
– sklop 9: “ZM9“ – Stranski odmetalec
snega – priključek na delovno vozilo (1 kos),
– sklop 10: Kompletna signalizacija za
C zaporo.
4. Kraj dobave: AC baza Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 4 mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inže-
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niring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel.
01/30-68-204, faks 02/30-68-206.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o. oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe
za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 3. 2003 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 3. 2003 ob 9. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o.Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 865.000 SIT za sklop 1, v višini
180.000 SIT za sklop 2, v višini 145.000
SIT za sklop 3, v višini 180.000 SIT za sklop
4, v višini 145.000 SIT za sklop 5, v višini
180.000 SIT za sklop 6, v višini 720.000
SIT za sklop 7, v višini 576.000 SIT za sklop
8, v višini 180.000 SIT za sklop 9 in v višini
288.000 SIT za sklop 10. Bančna garancija
mora biti veljavna najmanj 210 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudb.
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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezni sklop ob izpolnjevanju
ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
DARS d.d.

Št. 11/03
Ob-87316
1. Naročnik: Zdravstveni dom Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 1,
1410 Zagorje, tel. 03/56-55-000, faks
03/56-64-616.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski material skladno z razpisno dokumentacijo.
Ponudnik zagotavlja najmanj 50% razpisanih vrst blaga.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je tudi oddaja sklopov:
1. reagenti, kontrolni serumi za biokem.
anal. Bayer in urinski trakovi Bayer,
2. reagenti za hematol. števec ABX Roche,
3. pribor za vakumski odvzem krvi - Vacutainer,
4. reagenti ABBOTT za aparat IMX,
5. reagenti za turbimeter Behring,
6. pribor za kapilarni odvzem krvi Sarsted,
7. pribor za glukoz. analizator Beckman,
8. laboratorijska tehnika Burnik.
4. Kraj dobave: ZD Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
čas dobave bo določen v pogodbi z izbranim ponudnikom.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZD Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje, kontaktna oseba: Marija Brglez, univ. dipl. inž.
biokem., tel. 03/56-55-000, faks
03/56-64-616.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do 14. 2.
2003 po enodnevni predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 12.000 SIT
nakažite na račun pri UJP št.
01342-6030925151.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
28. 2. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZD Zagorje - tajništvo, Cesta
zmage 1, 1410 Zagorje, v zaprti kuverti s
pripisom “Ponudba za dobavo laboratorijskega materiala - ne odpiraj“, z navedbo
številke Uradnega lista RS, v katerem je bil
razpis objavljen.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
10. 3. 2003 ob 12. uri v sejni sobi ZD Zagorje, Cesta zmage 1, Zagorje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: izpolnjevati mora pogoje
iz 41. do 43. člena ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe,
predvideni čas odločitve je do 20. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: kakovost, najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: se dobijo na naslovu pod 1. in 2. točko oziroma pri osebi, navedeni pod 7.(a)
točko.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Zdravstveni dom Zagorje
Ob-87376
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. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in implementacija parkirnih avtomatov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek v
drugi polovici leta 2003, nadaljevanje v letih 2004 in 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: vse informacije v
zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko ponudniki pridobijo
na podlagi pisnega zaprosila na naslovu naročnika in naročnikove elektronske pošte info@parkirisca-lj.si, s pripisom “Javni razpis –
parkomati“ v oknu – vrstici predmet/subject.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti vsak delovnik
(pon.-pet.) med 9. in 15. uro, od 10. 2.
2003 do vključno 28. 2. 2003, do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob prevzemu razpisne dokumentacije mora prevzemnik predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije v višini 18.000 SIT. Znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun naročnika št.
02014-0014586339, odprt pri NLB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: kot veljavne bodo
upoštevane ponudbe, ki bodo pravilno označene prispele do četrtka, 6. 3. 2003, do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, tajništvo, 1.
nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo isti dan, to je četrtek, 6. 3. 2003, ob 14.30, na naslovu naročnika, sejna soba, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v znesku 5% od
ponudbene vrednosti.

Št.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 180 dni od datuma odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel predvidoma v 90
dneh od datuma odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične rešitve in podpora, garancija, plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
31. 1. 2003, Ob-86812.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Parkirišča javno podjetje d.o.o.

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
Popravek
Ob-87561
V javnem razpisu za zemeljska in gradbena dela za izvedbo in zaščito gradbene
jame (jet-grounding sistem) za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 31. 1.
2003, Ob-86840, Št. 3531-17/2002,
stran 557, se 9. in 16. točka popravita in
se pravilno glasita:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2003 ob 14.30 na Ministrstvu za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na podlagi pisnih vprašanj, ki
morajo prispeti do 27. 2. 2003 na njegov
naslov: Ministrstvo za zdravje, Sektor za investicije, Štefanova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje
Št. 287/03
Ob-87055
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,
d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija vodovoda Žabja vas, rekonstrukcija kanalizacije in razširitev mestne plinske mreže (vodovod 1900 m,
kanalizacija 500 m, plinovod 2400 m).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklop A) gradbena in montažna
dela na kanalizaciji ter gradbena dela na
vodovodu in plinovodu; sklop B) montažna
dela na vodovodu, sklop C) montažna dela
na plinovodu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 4. 2003 –
30. 7. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
Goran Stanojević, tel. 07/39-32-452.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure po predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
50.000
SIT
na
TRR
št.
03150-1000002272 pri SKB banki, d.d.,
z navedbo “Plačilo RD – Rekonstrukcija
vodovoda in kanalizacije ter razširitev plinovoda v Žabji vasi“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 3. 2003 ob 11. uri v Komunali
Novo mesto, d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova 12, Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna 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 in
pogodbi.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poročilo pooblaščenega
revizorja, skladno z Odredbo o spremembi
odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 64/01).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
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3. 6. 2003, predvideni datum odločitve
10. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2003.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 465-10-0001/2003-300 Ob-87064
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: predstavnik naročnika: Občina Slov. Konjice, Stari trg 28,
Slov. Konjice, tel. 757-33-72, faks
575-43-28, e-mail: branko.sovic@slovenskekonjice.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadaljevalna dela na gradu Slovenske Konjice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Grad Slov. Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – 30. 10.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice;
dodatne informacije: Branko Sovič, tel.
757-33-72, faks. 575-43-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 14. ure do 10. 3. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko plačilo na transakcijski račun TRR Banke Slovenije 01314-0100003434, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 3. 2003 do
9. ure – datum prejetja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slov. Konjice, Stari trg
29, Slov. Konjice, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 3. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov.
Konjice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija,v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
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dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. 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 do 20. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta je možen po predhodni najavi na Občini Slov. Konjice, Stari trg
29, Slov. Konjice.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2003.
Občina Slovenske Konjice
Št. 01/2003
Ob-87228
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, v imenu
Mestne občine Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija vodovoda v naselju Ložnica v
Celju.
(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del april
2003, dokončanje del konec junija 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije v obliki
pisnih vprašanj naslovite na Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje, faks 03/42-50-360. Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan do 10. 3.
2003 med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št. 06000-0141786072.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
10. 3. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v torek, 11. 3. 2003 ob 9. uri v sejni
sobi Mestne občine Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.
Izbrani izvajalec mora izvesti minimalno
60% del, vsi kooperanti morajo biti navedeni v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: izvajalec mora biti
primeren v smislu določil 16. točke te
objave.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni primeren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 26. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:

Cpovpr.... povprečna cena ponudb
Cponudbe... cena ponudbe
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
2.1 stopnja sposobnosti za samostojno
izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo razpisanih del)
Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti gradbena dela in montažo cevovoda – U1 = 120 točk
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– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevovoda – U1 = 80 točk
2.2 usposobljenost odgovornega vodje
del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!) – U2 = 120 točk
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno – U2 = 100 točk
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije – U2 = 80 točk
Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:

3. Reference
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja vodovoda v dolžini 200 m in ga je ponudnik izvedel v letih 1998–2003.
Vsak referenčni objekt naj bo naveden
na svojem A4 formularju in naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik
(opis objekta, dolžina vodovodnega odseka, navesti ∅ cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani
investitorja.
Zap. Naziv
Leto Investitor Vrednost Tekstualni in
št. investicije izvajanja
tehnični opis
objekta

1.

xxxx

od 1998
do 2003

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo vodovoda:
št. pozitivnih referenc
– 5 in več
–3–4
–1–2
– brez referenčnega
objekta

R1 = 120 točk
R1 = 100 točk
R1 = 80 točk
R1 = 0 točk

Izračun točk iz naslova referenc:

R = R1x0,1
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel
ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega
izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja
pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del,

spoštovanja projektne dokumentacije in navodil nadzora ter zagotavljanja varnega dela.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 02/2003
Ob-87230
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, v imenu
Mestne občine Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda odcep Lisce.
(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del april
2003, dokončanje del konec junija 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije v obliki
pisnih vprašanj naslovite na Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje, faks 03/42-50-360. Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan do 10. 3.
2003 med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št. 06000-0141786072.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
10. 3. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v torek, 11. 3. 2003 ob 10.30, v
sejni sobi Mestne občine Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
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sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.
Izbrani izvajalec mora izvesti minimalno
60% del, vsi kooperanti morajo biti navedeni v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: izvajalec mora biti
primeren v smislu določil 16. točke te objave.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni primeren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 26. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:

Cpovpr.... povprečna cena ponudb
Cponudbe... cena ponudbe
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
2.1 stopnja sposobnosti za samostojno
izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo razpisanih del)
Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti gradbena dela in montažo cevovoda – U1 = 120 točk
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevovoda – U1 = 80 točk
2.2 usposobljenost odgovornega vodje
del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!) – U2 = 120 točk
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno – U2 = 100 točk
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– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije – U2 = 80 točk.
Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:

3. Reference:
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja vodovoda v dolžini 200 m in ga je ponudnik izvedel v letih 1998–2003.
Vsak referenčni objekt naj bo naveden
na svojem A4 formularju in naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik
(opis objekta, dolžina vodovodnega odseka, navesti ∅cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani
investitorja.
Zap. Naziv
Leto Investitor Vrednost Tekstualni in
št. investicije izvajanja
tehnični opis
objekta

1.

xxxx

od 1998
do 2003

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo vodovoda:
št. pozitivnih referenc
– 5 in več
–3–4
–1–2
– brez referenčnega
objekta

R1 = 120 točk
R1 = 100 točk
R1 = 80 točk
R1 = 0 točk

Izračun točk iz naslova referenc:

R = R1x0,1
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel
ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega
izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja
pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del,
spoštovanja projektne dokumentacije in navodil nadzora ter zagotavljanja varnega dela.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 2.3.-321/03
Ob-87237
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
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promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet, 2000 Maribor, Kopitarjeva
5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d.,
PP infrastruktura, PE Investicije,1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, telefaks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-602.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zavarovanje cestno železniškega nivojskega
prehoda (NPr) Kamnik IV v km 22+777
železniške
proge
Ljubljana-Kamnik-Kamnik Graben.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec del
mora poleg izvedbe del na podlagi projektnih zahtev, veljavnih predpisov in tehničnih
uzanc izvesti tudi projektiranje PGD in PZI,
katero mora biti pred pričetkom same izvedbe verificirano tudi s strani Slovenskih
železnic.
4. Kraj izvedbe: nivojski prehod (NPr)
Kamnik IV v km 22+777 na odseku železniške proge Ljubljana – Kamnik – Kamnik
Graben.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 60 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura - PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
Helena Mlakar (soba 202 - tajništvo), za
dodatne informacije Marjan Hribar (soba
222), tel. 01/29-14-602.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB Ljubljana,
sklic na številko 27 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 115, kjer tudi
dobijo potrdilo o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, soba 202 (tajništvo PE investicije).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 3. 2003 ob 11. uri, Slovenske železnice d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska
ulica 11, Steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe (garancija za resnost ponudbe) mora biti dano
v višini 3% ponudbene vrednosti v obliki
bančne garancije prvorazredne banke s sedežem v državi naročnika ali v tujini, ali v
drugi obliki – menica z menično izjavo, v
primeru, da ponudbena vrednost ne prese-

ga 50 milijonov SIT, skladno z določili
15. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2003 in 2004
(Uradni list RS, št. 118 z dne 30. 12. 2002)
ter zahtevami naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi mesečnih situacij.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni ponudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik s
podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:
(a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj enega objekta, ki je po svoji naravi, zahtevnosti
in vrednosti primerljiv razpisanim delom, v
zadnjih petih letih;
(b) finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkratne vrednosti javnega naročila,
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih situacij;
(c) rok dokončanja del ne more biti daljši od razpisanega.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve 21. 3.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:
– višina ponudbene cene - vplivnost 80%
Točkovanje se izvede na naslednji način
Fmin
Fi= ----------------- × 80
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– usposobljenost strokovnega kadra vplivnost 15%
Ocenjuje se število zaposlenih strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo elektro
smeri in izpolnjenimi pogoji po ZGO za i-tega ponudnika in njegovih partnerjev oziroma podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in imajo ustrezne reference (navedeni v obrazcu št. 3. - kadrovska zmogljivost). V primeru, da so navedeni
več kot trije strokovnjaki, se bo upoštevalo
Kmax enako 3.
ki
Ki = ----------------- × 15
Kmax
ki – število zaposlenih strokovnjakov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
V primeru, da so navedeni več kot trije strokovnjaki, se bo upoštevalo Ki enako 3.
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Kmax – število zaposlenih strokovnjakov
najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki
je imel pravilno ponudbo
– Rok izvedbe javnega naročila vplivnost 5%
Ocenjuje se število koledarskih dni izvedbe (mesec ima 30 dni)
Rmin
Ri = ----------------- × 5
ri
Rmin – število koledarskih dni najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je imel
pravilno ponudbo
ri – število koledarskih dni i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh treh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnješi.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Slovenske železnice d.d.
Št. 404-01-33/2003
Ob-87302
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del ter zunanje ureditve po načelu
“ključ v roke“ za Srednjo zdravstveno
šolo Celje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje
junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; dodatne informacije: Janez Sitar, udig, tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. 3. 2003,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 20.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun: 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 3. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tajništvo soba 511.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 3. 2003 ob 13. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba št. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. 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.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Janez Sitar.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
6. 9. 2002, Ob-76828.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 400-07-1/2003
Ob-87304
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preusmeritev vtoka Selniškega potoka v Muro v
Sladkem vrhu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Sladki vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Kristina Vidmar, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba 127, tel. 01/478-44-51.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25232 7141998-21929902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 3. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 3. 2003 ob 10. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba 4. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
neporavnanih obveznosti več kot 3 dni,
– da ponujeno trajanje del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del) ni daljše
od razpisanega,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,
– vrednost osnovnega kapitala izvajalca
mora biti vsaj 30% razpisne vrednosti,
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati
pogoje, ki jih določa Zakon o graditvi objektov (77. člen),
– da je ponudnik v preteklih 5 letih izvedel vsaj 3 objekte s področja vodnih objektov kot izvajalec ali podizvajalec. Izvajalec
mora pridobiti ustrezna potrdila naročnika.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 6. 2003 in predvideni datum odločitve je 25. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– dodatna garancijska doba.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
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višje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Marjeta Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 5/8
Ob-87305
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o.s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
pripravljalnih del, zemeljskih del, gradbenih del in zaključnih del za “Sanacijo
kanalizacije v Izletniški ulici in Strmi poti v Žusterni“.
(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: Žusterna v Kopru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 25. 3.
2003, dokončanje 25. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za razvoj in investicije, Nataša Đukić-Vasić, univ.
dipl. inž. gradb., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro v tajništvu,
soba št. 11.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT (skupaj z DDV)
na transakcijski račun Komunale Koper, št.
10100-0034659356, z navedbo predmeta
naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 3. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba št. 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 3. 2003 ob 12. uri na sedežu
Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni 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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 5. 2003, predvidoma 24. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, garancijski rok, plačilni pogoji,
rok izvršitve del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 110-1/03
Ob-87310
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zalivanje
rež in razpok na območju avtocest.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: na območju AC baz
Postojna, Ljubljana, Slovenske Konjice in
Hrušica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 6. 2003. Izvedba del je maksimalno 16 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Breda Rok,
inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel. 01/30-68-249,
faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.27) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 3. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-

žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
13. 3. 2003 ob 11. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 900.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 25. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-87378
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: krpanje z
vročo asfaltno maso na območju AC baz
Postojna, Kozina, Ljubljana in Hrušica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC baze Postojna, Kozina, Ljubljana in Hrušica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 80% od uvedbe
izvajalca v delo do 15. 6. 2003, ostalo od
1. 9. 2003 do 20. 10. 2003, vendar ne
več kot 25 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Breda Rok,
inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel. 01/30-68-249,
faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.27) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 14. 3. 2003 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. 3. 2003 ob 9. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana,
sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3,900.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 25. 4.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-87312
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: krpanje z
vročo asfaltno maso na območju AC baz
Maribor in Slovenske Konjice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC baza Maribor in AC
baza Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 80% od uvedbe
izvajalca v delo do 15. 6. 2003, ostalo od
1. 9. 2003 do 20. 10. 2003, vendar ne
več kot 18 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.27, kontaktna oseba
je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Breda Rok, inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel.
01/30-68-249, faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.27) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 14. 3. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. 3. 2003 ob 11. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
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v višini 2,600.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 25. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-87375
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: glavna cesta G1-2, odsek 1290: Slovenska Bistrica-Hajdina, pododsek obvoznica Pragersko od km 0+002 do km 6+050; gradnja
trase, deviacij, priključkov, premostitvenih
objektov, vodnogospodarskih objektov in
komunalno-energetske strukture.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica-Hajdina, pododsek obvoznica Pragersko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 18 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je
Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Danijela Fišer,
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univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Nadzor Maribor, tel. 02/23-43-219,
faks 02/23-43-225.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 100.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o. (soba 1.27) oziroma z virmanom na
TRR št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 3. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 3.
2003 ob 10. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 90,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj 172 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
1. 3. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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
Razveljavitev
Št. 347-09-3647/00
Ob-87244
Javni razpis za oddajo naročila: Priprava
osnutkov mesečnih in letnih dovoljenj ter
ostale dokumentacije za izredne prevoze v
domačem in mednarodnem prometu, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5 z dne
17. 1. 2003, Ob-85488, se razveljavi.
Direkcija RS za ceste
Popravek
Ob-87548
V Uradnem listu RS, št. 11 z dne 31. 1.
2003, Ob-86729, se v objavi javnega naročila za oddajo storitve za izvajanje transportne dejavnosti na območju Kliničnega centra Ljubljana – 1B, št. kateg.20, popravijo
8.(a) točka in 9.(b) točka objave, in sicer:
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 14, 1000 Ljubljana/2. nadstropje
– tajništvo Komercialnega sektorja, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
Ponudniki lahko zahtevajo dodatne informacije pisno na faks 01/522-27-64.
9. (b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje –
tajništvo Komercialnega sektorja.
Vsi ostali podatki in informacije v navedeni objavi ostanejo nespremenjeni!
Klinični center Ljubljana
Št. 200/2003
Ob-87057
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Koper, skrajšano ime VDC Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 8,
6000 Koper, tel. 05/62-62-851, faks
05/62-75-601.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dnevni prevoz varovancev VDC Koper od kraja bivanja
varovancev do enote VDC ter nazaj. Vrsta storitev - po prilogi 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: relacije prevozov so oblikovane v sklope. Storitev se oddaja po relacijah - sklopih, in sicer za enega ali več sklopov.
5. Kraj izvedbe: MO Koper ter občine
Piran, Komen, Sežana in Divača. Seznam
relacij s predvidenim številom potnikov je
priloga razpisne dokumentacije.

ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodbo se
sklene za obdobje enega leta, podaljšuje
pa se jo letno z aneksom, vendar največ še
za štiri leta (skupaj pet let), kar je odvisno
od tega ali bodo, za ta namen, zagotovljena
sredstva v republiškem proračunu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
ter v finančnem planu VDC Koper.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Varstveno delovni center Koper pri poslovni
sekretarki na Jurčičevi 2 v Kopru, tel.
05/62-62-851.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. ure dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti do naročnika najkasneje do 10. 3.
2003 do 11. ure, ne glede na to, ali je bila
oddana osebno ali po pošti.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov Varstveno
delovni center Koper, Ulica 15. maja 8,
6000 Koper, oziroma osebno na naslov Jurčičeva 2, 6000 Koper. Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti ovojnici s pripisom
“Ne odpiraj, javno naročilo - ponudba za
prevoze na relacijah _______ (vpiše se številke sklopov oziroma relacij).“ Na kuverti
mora biti naveden naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 3. 2003 ob 11. uri v prostorih
uprave v Kopru, Jurčičeva 2.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo enkrat mesečno po opravljenem delu,
30 dni od datuma izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna določba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
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– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz varovancev VDC
za posamezne relacije (sklope) za katere je
oddal ponudbo;
– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z vodjo enote VDC;
– da zagotavlja stalno dosegljivost preko telefona;
– da podpiše in dosledno upošteva kodeks ravnanja in obnašanja do varovancev
VDC;
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno
po opravljenem delu, 30 dni po datumu izstavitve računa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 11. 3. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena za posamezno relacijo prevoza (sklopa). Cene so fiksne za obdobje enega leta.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: poraba sredstev za prevoze varovancev je omejena z višino zagotovljenih sredstev za te namene s strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, zato se
mora gibati v začrtanih okvirih.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 106 z
dne 6. 12. 2002.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
Varstveno delovni center Koper
Št. 13
Ob-87098
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: Microsoft Authorisised Premier Support (MAPS) Enterprice storitve – I A storitve: kat. 7.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: uprava Pošte Slovenije,
uprave PE in poštne enote.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 1. 4.
2003 in zakjuček 31. 3. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: 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 dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na št.
odobritve 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš točen naslov ter
davčno številko, posredujte po telefaksu
02/449-23-79.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: sreda, 5. 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 osebno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finance – nabavna služba, 2500 Maribor,
če ponudnik ponudbo pošlje po pošti.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek, 6. 3. 2003 ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10 v Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti registriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, ni smela biti izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ponudnik mora predloži lastno izjavo, s katero potrjuje svojo
nekaznovanost; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS; ponudnik mora biti finančno
in poslovno sposoben; ponudnik ni smel
imeti blokiran svoj račun več kot 10 dni
skupaj; ponudba mora biti veljavna najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke; ponudnik mora priložiti
vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije; ponudnik mora imeti in dokazati status
Microsoft Gold Certified Partner for Support Services.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb; 13. 3. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 08/03
Ob-87157
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 vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: rekonstrukcija 6
kv blokov 2BBA in BCA (1A, zap. št. 1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvajanje del na
bloku 2BBA od 19. 5. 2003 do 19. 6.
2003, na bloku BCA od 9. 8. 2003 do
17. 8. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naročila, 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 razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR - Rekonstrukcija 6 kV blokov 2BBA in BCA“.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrdno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo
o davčnem zavezancu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 4. 3. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za javna
naročila, I. nad. soba 28.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 5. 3. 2003 ob
12. uri v sejni sobi naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
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co menica z menično izjavo v višini
2,000.000 SIT, ki bo veljavna do 30. 5.
2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 40 %
cene po začasnem prevzemu 2BBA, 40 %
cene po začasnem prevzemu BCA, 8 % cene po končnem prevzemu 2BBA, 7 % cene
po končnem prevzemu BCA, 5 % cene po
potrditvi in prevzemu 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– kadrovska struktura (demontaža in
montaža najmanj redno zaposlenih 10 delavcev);
– vsaj dve potrjeni referenci izvajalca del,
reference morajo biti potrjene s strani pogodbenih strank izvajalca del, da je v zadnjih petih letih uspešno izvedel enaka ali
podobno zahtevana dela (izvedeni projekti
ali rekonstrukcije na srednjih napetostih v
termoenergetskih objektih v vrednosti nad
20,000.000 SIT in več).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: kadrovska struktura zaposlenih in drugih delavcev, delavci morajo biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku/podizvajalcu.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu je 14. 3. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena s plačilnimi pogoji do 80 točk;
– reference izvajalca del do 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30.01.2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 002/2003
Ob-87159
1. Naročnik: Pospeševalni center za malo gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156
(WTC), VIII. nadstropje, 1000 Ljubljana, faks
01/589-18-85, tel. 01/589-18-74.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba podjetniškega izobraževanja in usposabljanja
managerjev hitro rastočih malih in srednje velikih podjetij iz Republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Republike
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Makedonije in Zvezne Republike Jugoslavije v okviru pojekta “Razvoj podjetništva in malih ter srednje velikih podjetij v državah JVE“, izobraževalne storitve, 24. I B-storitve Priloga ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: RH, BiH, Republika Makedonija, ZRJ in RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje do
1. 11. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: mag. Andrej
Poglajen (andrej.poglajen@pcmg.si); Dražen Levojević (drazen.levojevic@pcmg.si);
Emina Zejnić (emina.zejnic@pcmg.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpisa do izteka roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predviden.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 3. 2003 do 13.
ure
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, glavna pisarna, Dunajska 156
(WTC), VIII. nadstropje, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 3. 2003 ob 10. uri, Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, sejna soba
PCMG, VIII. nadstropje, Dunajska 156
(WTC), 1000 Ljubljana .
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po opravljeni storitvi in prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2003. Odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta do 14. 3. 2003 .
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena priprave, organizacije in izvedbe
podjetniškega usposabljanja (40 točk),
– reference predavateljev (40 točk),
– reference ponudnika pri izvedbi managerskih usposabljanj (20 točk).

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2003.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo
Št. 01-141/1-03
Ob-87161
1. Naročnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Novi
trg 3, faks 01/425-34-23, elektronski naslov sazu@sazu.si, telefonska številka
01/47-06-100.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
ZJN: izdelava projektne dokumentacije
za rekonstrukcijo in adaptacijo zgradbe
Novi trg 4 v Ljubljani – III. nadstropje,
podstrešje in mansarda (sklic I.A-12).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Novi trg 4.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum začetka
del je dan po podpisu pogodbe, dokončanje posameznih faz v 90 dneh skladno s
terminskim planom, PID do tehničnega pregleda.
8. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Novi trg 2, gradbena pisarna – Duša Bosnić,
gr. inž., telefon 01/47-06-403, faks
01/426-33-47.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame od 7.2. do
21. 2 2003 vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka transakcijskega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): plačilo za razpisno dokumentacijo je
5.000 SIT na transakcijski račun ZRC SAZU št. 01100-603 0347346 UJP.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 3. 3. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Znanstvenoraziskovalni center
SAZU, 1001 Ljubljana, Poštni predal 306,
Novi trg 2.
10. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 3. 3. 2003 ob 12.
uri v Mali dvorani ZRC SAZU /II. nadstropje
v zgradbi na Novem trgu 4 v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
24. 4. 2003.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od dneva prispetja računa,
izstavljenega na osnovi izvršenih del;
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona
o javnih naročilih: pogoji so razvidni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste storitv: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
a) do 12. 6. 2003;
b) predvidoma 24. 3. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena 70%;
b) reference 15%;
c) programska rešitev 15%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Duša Bosnić, gr. inž., tel.
01/47-06-403, faks 01/426-33-47: elektronski naslov dusa.bosnic@zrc-sazu.si.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2003.
Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Št. 90315-2/2003-4
Ob-87168
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B – druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v razpis so vključene naslednje naloge,
in sicer:
4.1. skeniranje arhiva zemljiškega katastra: območje 2003 – 1,
4.2. skeniranje arhiva zemljiškega
katastra: območje 2003 – 2,
4.3. skeniranje mejnih načrtov in vektorizacija mejne črte z Avstrijo.
5. Kraj izvedbe: nalogi 4.1. in 4.2. se
izvajata v prostorih naročnika (izpostav območnih geodetskih uprav, če za to obstajajo možnosti) oziroma v prostorih izvajalca, v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naloga 4.3. se izvaja v prostorih izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 25. 3.

2003, rok dokončnega prevzema pogodbenega dela oziroma dokončanja je določen v razpisni dokumentaciji.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
13. 3. 2003 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT – R: 50100-845-62067, sklic
na 18 25127-7130007-00 (št. rač. - 4 mesta) 03.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 3. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 3. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika (mala sejna soba).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posameznih nalog,
– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je do 15. 5. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– pri izvedbi vsake od nalog 4.1. in 4.2.
morajo sodelovati vsaj trije geodetski strokovnjaki, ki imajo geodetsko izkaznico (Zakon o geodetski dejavnosti, Uradni list RS,
št. 8/00),
– za ponudnike (ki želijo to vrsto nalog
prvič izvajati za naročnika) za naloge 4.1.,
4.2. je pogoj še pravilno izdelan test.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da (za nalogo 4.3.).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: za nalogo 4.3. – Zakon o geodetski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00).
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije). Pri izvedbi vsake od nalog 4.1. in 4.2.
morajo sodelovati vsaj trije geodetski strokovnjaki, ki imajo geodetsko izkaznico (Zakon o geodetski dejavnosti, Uradni list RS,
št. 8/00).
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 5. 2003, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 18. 3. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
01/478-48-54 oziroma 01/478-48-62.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Št. 90315-3/2002-4
Ob-87171
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: 27. Točka Priloge 1 B - druge storitve .
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v razpis so vključene naslednje naloge,
in sicer:
4.1. zaključna dela- zajem za namen
uveljavitve DKN: območje 2003 – 3,
4.2. zaključna dela- zajem za namen
uveljavitve DKN: območje 2003 – 4,
4.3. zaključna dela- zajem za namen
uveljavitve DKN: območje 2003 – 5.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo delno v prostorih naročnika (izpostav območnih geodetskih uprav) delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je 25. 3.
2003, rok dokončnega prevzema oziroma
dokončanja pa je določen v razpisni dokumentaciji.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
13. 3. 2003 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo.
Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 4.000 SIT – R: 50100-845-62067
sklic na 18 25127-7130007-00 (št. rač. –
4 mesta) 03.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 3. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 3. 2003 ob 11.30 na sedežu
naročnika (mala sejna soba).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posameznih nalog.
– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je do 15. 5. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 5. 2003, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 18. 3. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Št. 322-1/2003
Ob-87211
1. Naročnik: Občina Ajdovščina in Občina Vipava.
2. Naslov naročnika: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje vzdrževanja in popravila gozdnih cest na območju Občine Ajdovščina ter izvajanje
vzdrževanja in popravila gozdnih cest in
poljskih poti (javne poti) na območju Občine Vipava.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: poljske poti in gozdne ceste v
vseh gozdovih Občine Vipava,
2. sklop: gozdne ceste v vseh gozdovih
Občine Ajdovščina.
5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Krajevne enote Predmeja in Ajdovščina ter poljske poti na območju Občine
Vipava.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe v letu 2003 do konca leta 2003, z
možnostjo podaljšanja letne pogodbe z
aneksom do leta 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ajdovščina,
Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina. Kontaktna oseba: Mitja Turk in Jože Čermelj,
tel. 05/63-61-488 ali 05/36-62-835.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 2. 2003,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 3. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo:
Ponudbo za Občino Ajdovščina je potrebno predložiti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
Ponudbo za Občino Vipava pa na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 3. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za 2.
sklop (za Občino Ajdovščina) je potrebno
predložiti menico z menično izjavo v višini
3% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena v 60 dneh po prejemu računa, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št.
30/93), Pravilnik o gradnji, vzdrževanju in
načinu uporabe gozdnih prometnic (Ur. l.
RS, št. 7/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 4. 2003. Izbira izvajalca je
predvidena najkasneje do 14. 3. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Občina Ajdovščina
Ob-87212
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska c. 48, SI 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predelava izrabljenih motornih vozil (stara bremena).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2003 – december 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: svetovalni inženir:
Sl consult d.o.o., Kersnikova 6, SI – 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Urša Pavčič, tel.
01/234-00-80, faks 01/234-00-87, e-mail:
sl.consult@sl-consult.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan, po predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 24.000 SIT. Prijavitelj
mora za dvig razpisne dokumentacijie predložiti fotokopijo potrdila o plačilu, s katerim dokazuje plačilo razpisne dokumentacije. Znesek vplačajte na TRR svetovalnega
inženirja pri Hypo Alpe-Adria-Bank, št.
33000-6617471620, z namenom plačila
“Predelava starih motornih vozil“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 3. 2003,
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje,
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prostor in energijo, Dunajska c. 48, SI –
Ljubljana, 2. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 3. 2003, ob 11. uri, v prostorih
Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Dunajska c. 48, SI – Ljubljana, 2. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od orientacijske vrednosti javnega razpisa.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
bi skupina ponudnikov predložila skupno
ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki je
predmet tega javnega razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1) dovoljenje Agencije RS za okolje za
predelavo izrabljenih avtomobilov (veljavno
za 4.000 ton/leto in najmanj do konca
2003);
2) veljavno uporabno dovoljenje za demontažno delavnico izrabljenih motornih
vozil.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj do 16. 6. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del 30%,
2. stopnja predelave in delež za reciklažo primernih odpadkov - 25%,
3. preverba tehnične opremljenosti, kadrovske zasedbe in tehnološkega procesa
(demontaže) pri ponudniku - 25%,
4. reference ponudnika za področje razpisanih del - 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 02/03
Ob-87256
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-

kona o javnih naročilih: študija variant
cestne povezave koroške regije z AC1
(celjska regija).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10 mesecev po
podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014,
sklic
na
št.
1824155-7141998-01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 3. 2003 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, v vložišče, soba 21/1.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 3. 2003 ob 9. uri, Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 320/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZIPRSO304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so navedeni v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: se nahaja v projektni nalogi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 120 dni po odpiranju
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v 12. točki navodil ponudnikom.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2003.
Direkcija RS za ceste
Ob-87271
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-122,
tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih
naročilih: storitve kopenskega transporta –
1 A, št. kat. 2 – prevozi delavcev na delovišče Rudnik urana Žirovski vrh.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo.
5. Kraj izvedbe: relacija: Hrastnik-Trbovlje-Zagorje-RŽV in nazaj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: trajanje 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne informacije: Aleksandra Juvan.
Razpisna dokumentacija se zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika. Dokumentacija je na vpogled na naslovu naročnika. Dokumentacijo je možno prevzeti od objave dalje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo od objave do roka
za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacijo je možno
prevzeti od 6. 1. 2003 dalje.
Znesek: 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri NLB Banka
Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti, za kateri razpis se
plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga.
Juvan vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 14. 3. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
Kuverta mora biti opremljena, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, dne 14. 3. 2003 ob 9.15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
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ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti, v primeru da je ponudbena vrednost višja od 30,000.000 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2004. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena za prevoz ene relacije do 8 oseb – do 50 točk,
– ponudbena cena za prevoz ene relacije do 16 oseb – do 50 točk.
Merila so podrobno pojasnjena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 110-1/03
Ob-87313
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV, divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: oddaja površin
za postavitev začasnih objektov za
opravljanje gostinske ponudbe ter prodaje sadja in zelenjave na počivališčih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vse razpisane lokacije počivališč ali samo
za posamezno lokacijo.
5. Kraj izvedbe: Zima levo ob AC Hoče–Arja vas, Polskava desno ob AC Hoče–Arja vas, Polskava levo ob AC Hoče–
Arja vas, Studenec desno ob AC Ljubljana–Klanec, Studenec levo ob AC Ljubljana–Kozina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: površina za
opravljanje sezonske gostinske ponudbe ter
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prodaje sadja in zelenjave na posamezni
razpisani lokaciji počivališč se odda za dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Irena Jančič
Osterc, univ. dipl. ek. inž. grad. – DARS
d.d., Ljubljana, Dunajska 7, tel.
01/30-09-911, faks 01/30-09-974.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d., v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 3. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 3. 2003 ob 11. uri na naslovu DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik predloži kot sestavni del ponudbe garancijo za resnost ponudbe v višini 300.000
SIT za posamezno razpisano lokacijo
oziroma v primeru ponudbe za vse razpisane lokacije skupaj 1,500.000 SIT. Garancija za resnost ponudbe mora biti v obliki
lastne menice. Bančna garancija mora biti
veljavna najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
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): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: višina
nadomestila za posamezno razpisano lokacijo ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-87324
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000
Ljubljana, http://www.ess.gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalcev
programa usposabljanja za veščine
iskanja zaposlitve in sistematično nastopanje na trgu dela z nazivom “Klub za
iskanje zaposlitve“, ki zajema tritedenski izobraževalni del ter devettedensko
podporo pri iskanju zaposlitve s tem, da
so brezposelnim na razpolago vsi viri in
telekomunikacijska sredstva, ki so zato
potrebni (imeniki, druge informacije o
delodajalcih, Internet, telefoni, računalniki itd). Sklic na številko kategorije 24 izobraževalne storitve in storitve poklicnega
izobraževanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: en sklop je ena območna služba, ponudnik lahko kandidira za več sklopov, torej
več območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za
naslednje sklope oziroma območne službe
Zavoda: Koper, Kranj, Ljubljana, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj,
Sevnica, Trbovlje.
5. Kraj izvedbe: kraji izvedbe so območne službe Zavoda RS za zaposlovanje, in
sicer Koper, Kranj, Ljubljana, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Sevnica, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvajalci bodo
izbrani za preostanek leta 2003 in leto
2004 za izvajanje programa “Klub za iskanje zaposlitve“.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na Zavodu RS
za zaposlovanje (ZRSZ), Glinška 12, 1000
Ljubljana (v vložišču, soba 04) ali na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si. Dodatne informacije lahko ponudnik zahteva samo v pisni obli-
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ki, najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb, na naslovu Zavod RS
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, z oznako “Zahteva za dodatna pojasnila
za javni razpis Klub za iskanje zaposlitve
(Nujno!)“.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 3. 2003
do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 3. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
v vložišče, soba 04. Ponudba mora biti v
kuverti, opremljeni z obrazcem – povabilo k
oddaji ponudbe (str. 5 razpisne dokumentacije).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 3. 2003 ob 12. uri v veliki sejni
sobi Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvajanje programa se financira v skladu s standardi in normativi za izobraževanje brezposelnih oseb. Okvirna skupna vrednost naročila za leto 2003 je 73,500.000 SIT.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
a) pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost;
b) niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije, niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti
(velja za fizične osebe);
c) kadrovski pogoji (imajo vodjo programa z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in tremi leti delovnih izkušenj);
d) prostorski in tehnični pogoji: dva
ustrezno velika prostora za izvajanje programa, dve telefonski liniji in vsaj en računalnik z dostopom na internet za brezposelne osebe.
Pogoji so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora navesti ime in strokovne kvalifikacije osebe, ki bo izvajal program “Klub za
iskanje zaposlitve“.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

do 1. 6. 2003. O odločitvi o sprejemu ponudbe bodo ponudniki obveščeni do konca
marca 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) usposobljenost vodje kluba do 22
točk;
b) usposobljenost namestnika vodje kluba do 18 točk;
c) reference izvajalca do 15 točk;
d) ustreznost prostorov do 10 točk;
e) druge ugodnosti do 7 točk;
f) cena do 10 točk,
g) izvedba na dveh lokacijah znotraj ene
območne službe 10 točk.
Skupno je možno največ 92 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovitev javnega naročila za sklope, kjer ni uspel javni razpis, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 106 z dne 6. 12.
2002.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-87377
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-201,
telefaks 01/58-89-759.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
prehrane.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko
2, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Tomaž Vetrih,
tel. 01/58-89-201.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana,
d.o.o.,
št.
17000-0000053775, pri Slovenski investicijski banki, d.d., Ljubljana, s sklicem na št.
200-1-03. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 12. 3. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati
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po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko 2. Kuverte
morajo biti opremljene tako, kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo
ponudbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 12. 3. 2003 ob
12. uri v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, z veljavnostjo do 14. 5.
2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo izvajalcu storitve bo gotovinsko oziroma
brezgotovinsko po uvedbi sistema plačila s
kartico.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem sodelovanju z navedbo vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– usposobljenost kadrov ponudnika,
– reference,
– obratovalni čas,
– predložitev HACCP načrta,
– predložitev mesečnega jedilnika malic
s predlogom ureditve prostora razdeljevalnice hrane na Verovškovi 70,
– možnosti brezgotovinskega plačevanja,
– podpisana izjava ponudnika.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 5. 2003, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 4. 4. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– ocena strokovne komisije,
– sklenjena pogodba o preventivnem
zdravstvenem nadzoru.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
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Št. 002/03
Ob-87552
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: priprava osnutkov mesečnih in letnih dovoljenj ter ostale dokumentacije za izredne prevoze v domačem in mednarodnem prometu.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 24 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba
416/IV,
(Irena
Skubic)
tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 15.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 3. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 3.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 30,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi in v skladu z ZIPRSO.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
znaša 180,000.000 SIT
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2003.
Direkcija RS za ceste

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
Št. 02/2003/04/05
Ob-87295
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-391, faks
02/23-55-237.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material, po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor ter Visoka zdravstvena
šola, Žitna ulica 15, 2000 Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
– sklop 1: pisarniški material,
– sklop 2: tonerji,
– sklop 3: papir za fotokopirne stroje in
tiskalnike.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna skozi celo leto. Sposobnost bo
kandidatom priznana za dobo 3 let. Znotraj
tega obdobja se bodo večkrat sprejemale
ponudbe.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, mag. Su-

zana Tratenšek, tel. 02/23-55-391, e-mail:
suzana.tratensek@uni-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun Univerze v Mariboru pri UJP Slovenska Bistrica št. 01100-6030709059.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejemajo
prijave: 18. 2. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu in 43. členu Zakona o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvideni datum predložitve ponudb je
3. 3. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 5. 3. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: vsem
prijavljenim, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije, bo priznana usposobljenost.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Univerza v Mariboru

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
Ob-87042
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.
3. Datum izbire: 10. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v drugi fazi omejenega po-
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stopka je bilo za izbiro ponudbe edino merilo najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: v drugi fazi omejenega
postopka je bilo naročilo dodeljeno kandidatu Marand inženiring d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, ki se je v prvi fazi
omejenega postopka uvrstil na listo kandidatov za dobavo računalniške opreme za
dobo dveh let.
7. Pogodbena vrednost: 8,146.929,84
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,152.200 SIT; 8,146.929,84 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2003.
Onkološki inštitut
Št. 10-01/03
Ob-87047
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 18. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: šivalni material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;
2. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana;
3. Farmadent, Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor;
4. MM Surgical, d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Sanolabor:
3,053.567,62 SIT; Johnson & Johnson:
22,477.167,27 SIT; Farmadent: 13.332,40
SIT; MM Surgical: 14,470.188,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54343.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 01/03
Ob-87049
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.

2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 31. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: računalniška oprema; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
posameznega predračuna iz skupine od
A 1 do A 8 in B.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63,
2000 Maribor;
2. ITS Intertrade sistemi d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Lancom:
4,637.455,20 SIT; ITS Intertrade sistemi:
693.396 SIT;
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A 1: 2,363.961,60 SIT; 2,074.699,20
SIT;
A 2: 1,264.224 SIT; 885.840 SIT;
A 3: 328.598,40 SIT; 296.113,20 SIT;
A 4: 323.856 SIT; 290.731,20 SIT;
A 5: 296.400 SIT; 221.241,60 SIT;
A 6: 791.010 SIT; 693.396 SIT;
A 7: 112.320 SIT; 98.532 SIT;
A 8: 618.807,60 SIT; 560.268 SIT;
B: 444.132 SIT; 210.030 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-58986.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 14-01/03
Ob-87050
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: Vrsta: osteosintetski material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost posamezne skupine.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Metalka Zastopstva Media, d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana;
2. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana;
3. J. S. Evro – Medical Company,
d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor;
7. Pogodbena vrednost: Metalka Zastopstva Media: 793.426,77 SIT; Johnson
& Johnson: 1,791.335 SIT; J. S. Evro –
Medical: 19,085.997,30 SIT;
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002, Ob-75580.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 404-08-68/2002-27
Ob-87052
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.
3. Datum izbire: 9. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: suknjiči, hlače, krila, čapke
idr.; 2.495 kosov,
II. sklop: svečane uniforme CZ;
100 kpl.
Dostava blaga: centralno skladišče
MORS (za I. sklop) in URSZR (za II. sklop),
Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudnik za II. sklop je bil
izbran na podlagi predložene najcenejše ponudbe, za I. sklop naročilo ni bilo oddano,
ker naročnik ni prejel vsaj dve ponudbi dveh
ponudnikov.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kroj d.d., Tržaška 118,
1000 Ljubljana, za II. sklop: svečane uniforme CZ.
7. Pogodbena vrednost: okvirna letna
vrednost je 8,000.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: okvirna letna vrednost:
– za I. sklop: 21,617.724 SIT,
– za II. sklop pa 8,887.200 SIT,
7,954.999,36 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovljeni javni razpis.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Ob-87058
1. Naročnik: JGZ Rinka Celje.
2. Naslov naročnika: Linhartova 3,
3000 Celje, tel. 03/428-68-10, faks
03/548-46-80.
3. Datum izbire: 9. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: CNC rezkalni stroj – 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. najnižja cena – 80%,
2. tehnične prednosti in funkcionalne
lastnosti – 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: BTS, d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,480.000
SIT z vključenim DDV.

Stran

714 / Št. 13 / 7. 2. 2003

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,327.000 SIT, 12,720.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 4. 11. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-80192.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
JGZ Rinka Celje
Ob-87065
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve, Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,
3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94-07.
3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
– skupina 8: sveže in suho sadje, za obdobje od 1. 2. 2003 do 31. 3. 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 7: S.P.PLOD, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica,
– skupina 8: S.P.PLOD, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgronja Ložnica.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,568.952,80 SIT,
– skupina 8: 3,637.354 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 7: 3,429.988,80 SIT,
2,568.952,80 SIT,
– skupina 8: 4,156.201 SIT, 3,637.354
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2003.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Št. 49/1-2003
Ob-87067
1. Naročnik: Komunalno podjetje Tržič,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pristavška c. 31,
4290 Tržič.
3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kompaktor BOOMAG tip BC 572RB
(CE), Deponija Kovor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudba izbranega dobavi-
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telja je edina v celoti ustrezala tehničnim
zahtevam podjetja.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAG intertrade d.o.o.,
Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 243.139,40
EUR oziroma 55,922.062 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 veljavna
ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.
Št. 72/03
Ob-87163
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75, tel. 01/522-22-71.
3. Datum izbire: 8. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup sterilizatorja za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena - 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., 1000
Ljubljana, Leskoškova 4.
7. Pogodbena vrednost: 19,750.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,994.800 SIT z DDV; 19,750.80 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 1. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 400-06-11/2002
Ob-87166
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Datum izbire: naročnik ni izbral dobavitelja.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava pisarniškega materiala v letu 2003 in 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
Naročnik ni izbral dobavitelja, ker je le ena
ponudba v celoti izpolnjevala vse pogoje,
postavljene v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 18/2-13/2001
Ob-87251
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži,
2. sklop: sadje ostalo in suho,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava,
4. sklop: vložena zelenjava,
7. sklop: riž,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki,
12. sklop: med in nadomestek medu,
13. sklop: čaji, prava kava,
15. sklop: začimbe,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
Za 1. sklop: perutnina in 8. sklop: mlevski in pekarski izdelki, naročnik ni izbral
dobavitelja, ker je za posamezen sklop prispela po ena ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
2. sklop: sadje ostalo in suho: Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava:
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo,
4. sklop: vložena zelenjava: Kolinska
d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana,
7. sklop: riž: Droga Portorož d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
12. sklop: med in nadomestek medu:
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo,
13. sklop: čaji, prava kava: Droga Portorož d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
15. sklop: začimbe: Droga Portorož
d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
16. sklop: kis, majoneza, gorčica in koncentrati.
7. Pogodbena vrednost:
2. sklop: sadje ostalo in suho: 668.700
SIT brez DDV,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava:
161.194,25 SIT brez DDV,
4. sklop: vložena zelenjava: 337.240,94
SIT brez DDV,
7. sklop: riž: 203.537,50 SIT brez DDV,
12. sklop: med in nadomestek medu:
198.600 SIT brez DDV,
13. sklop: čaji, prava kava: 256.832,50
SIT brez DDV,
15. sklop: začimbe: 53.245,13 SIT brez
DDV,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: 486.535,20 SIT brez DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži: 1,
2. sklop: sadje ostalo in suho: 2,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava: 2,
4. sklop: vložena zelenjava: 3,
7. sklop: riž: 2,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki: 1,
12. sklop: med in nadomestek medu: 2,
13. sklop: čaji, prava kava: 2,
15. sklop: začimbe: 2,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2. sklop: sadje ostalo in suho: 710.000
SIT brez DDV, 668.700 SIT brez DDV,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava:
208.000 SIT brez DDV, 161.194,25 SIT
brez DDV,
4. sklop: vložena zelenjava: 372.044,75
SIT brez DDV, 337.240,94 SIT brez DDV,
7. sklop: riž: 219.313,50 SIT brez DDV,
203.537,50 SIT brez DDV,
12. sklop: med in nadomestek medu:
205.600 SIT brez DDV, 198.600 SIT brez
DDV,
13. sklop: čaji, prava kava: 303.711,50
SIT brez DDV, 256.832,50 SIT brez DDV,
15. sklop: začimbe: 77.614,89 SIT brez
DDV, 53.245,13 SIT brez DDV,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: 528.573,50 SIT brez DDV,
486.535,20 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53139.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 59/02
Ob-87296
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material, Splošna bolnišnica Maribor;
1. tiskovine razne,
2. tiskovine posebne,
3. pisarniški material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana:
– za skupino tiskovine razne,
– za skupino tiskovine posebne,
– za skupino pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost:
1. za
skupino
tiskovine
razne:
3,930.601,83 SIT,
2. za skupino tiskovine posebne:
1,759.680,10 SIT,

3. za skupino pisarniški material:
21,725.017,49 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina tiskovine razne; 5,774.058
SIT; 3,930.601,83 SIT;
2. skupina
tiskovine
posebne:
2,529.417,56 SIT; 1,759.680,10 SIT;
3. skupina
pisarniški
material:
22,034.003,53 SIT, 21,725.017,49 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 1.
2003 do 31. 5. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001,
Ob-53409.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 53/02
Ob-87297
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: material za popravila in vzdrževanje,
Splošna bolnišnica Maribor;
1. elektromaterial,
2. mizarski material,
3. vodovodni material,
5. splošno kovinski instalacijski material,
6. filtri.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Elmis, d.o.o., Ul. Staneta Severja 9b,
2000 Maribor - za skupino elektromaterial;
2. Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo - za skupini mizarski material in
za skupino splošno kovinski inštalacijski material;
3. Konus Konex, d.o.o., Mestni trg 18,
3210 Slovenske Konjice - za skupino filtri;
4. Metalka trgovina, d.d., Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana - za skupino vodovodni material; za skupino mizarski material.
7. Pogodbena vrednost:
1. za
skupino
elektromaterial:
3,554.964 SIT.
2. za skupino mizarski material:
1,490.827,68 SIT,
3. za skupino vodovodni material:
2,202.614,40 SIT,
5. za skupino splošno kovinski material:
1,490.827,68 SIT,
6. za skupino filtri: 3,259.860 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina elektromaterial: 4,010.783,63
SIT; 3,554.964 SIT;
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2. skupina
mizarski
material:
1,674.354,02 SIT; 1,470.904,03 SIT;
3. skupina
vodovodni
material:
3,551.713,20 SIT, 2,202.614,40 SIT;
4. skupina splošno kovinski material:
1,544.495,09 SIT, 1,490.827,68 SIT;
5. skupina filtri: 5,201.290 SIT;
3,259.860 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 1.
2003 do 31. 5. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001, Ob-53408.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 62/01
Ob-87298
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: strokovna literatura: 1. tuja periodika; 2. baze podatkov na CD romih, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost ponudbe s cenami v tuji valuti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. J. V. Valvasor, d.o.o., Vegova 8, 1000
Ljubljana - tuja periodika;
2. Mladinska knjiga trgovina, d.d. Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana - baze
podatkov na CD romih.
7. Pogodbena vrednost:
1. tuja periodika: 118.117,67 USD;
2. baze podatkov na CD romih:
26.222,49 USD.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javno naročilo se odda na podlagi
postopka s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko prvega odstavka
20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 47/332/2003
Ob-87303
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 29. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava krmilno-signalnih, merilnih in
napajalnih kablov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 110. člena
ZJN-1, oddaja naročila brez predhodne objave.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,612.316,36
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 3511-4/2002
Ob-87332
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža splošne, serijske,
medicinske, medicinsko tehnološke, računalniške opreme, signalizacije za Onkološki institut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana – javno naročilo oddano po sklopih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena kot merilo in
izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev, ki
so bili navedeni v razpisni dokumentaciji –
javno naročilo oddano po sklopih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop II: serijska splošna oprema; oddano Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12,
3320 Velenje,
2. sklop V: informacijski sistemi; oddano Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12,
3320 Velenje,
3. sklop VIII: tehnološka oprema; oddano Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12,
3320 Velenje,
4. sklop IV: signalizacija; oddano Aico-med d.o.o. Radomlje, Bistriška 16,
1235 Radomlje,
5. sklop VI: specialna medicinska oprema; oddano Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
6. sklop I in VII še nista oddana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop II: 27,042.343,20 SIT,
2. sklop IV: 2,139.852 SIT,
3. sklop V: 59,923.776 SIT,
4. sklop VI: 48,957.940,41 SIT,
5. sklop VIII: 27,101.438,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 165,165.350 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop II: 3,
2. sklop IV: 3,
3. sklop V: 2,
4. sklop VI: 4,
5. sklop VIII: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop II: 40,724.617,25 SIT,
27,042.343,20 SIT,
2. sklop IV: 3,658.248 SIT, 2,139.852
SIT,
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3. sklop
V:
62,566.680
SIT,
59,923.776 SIT,
4. sklop VI: 56,990.332,40 SIT,
48,957.940,41 SIT,
5. sklop VIII: 65,998.856,45 SIT,
27,101.438,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Ministrstvo za zdravje
Št. 128
Ob-87333
1. Naročnik: Vrtec Zarja Celje.
2. Naslov naročnika: Zagajškova 8,
3000 Celje, tel. 03/42-66-400, faks
03/42-66-412.
3. Datum izbire: 20. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– kruh, pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– ocvrto pecivo,
– sadje, zelenjava sveža,
– mleko, mlečni izdelki,
– meso, mesni izdelki,
– piščančje meso, izdelki,
– jajca,
– ribe,
– drobni prehrambeni izdelki,
– zamrznjeni izdelki,
– čaji, suho sadje,
– testenine,
– sokovi, sirupi.
Kraj dobave: Zagajškova 8, Pucova 3.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
skupna vrednost ponudbenega predračuna
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
– skupina kruh in pekovsko pecivo: Klasje MPP Celje d.d., Resljeva 16, Celje,
– skupina žita in izdelki: Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
Pekarna Pečjak d.o.o. Škofljica,
– skupina perutnina in izdelki: Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje,
– skupina telečje meso in izdelki: Mesnine Žerak d.o.o., Strmolska 9, Rogatec,
– skupina ostalo meso in izdelki: Kmetijska zadruga z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
– skupina mleko in izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
– skupina sladoledi: Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5,
– skupina stročnice suhe: Era d.d. Velenje, Prešernova 10; S.p. Plod d.o.o., Preloge 25, Zg. Ložnica,
– skupina zelenjava zamrznjena: Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina kruh in pekovsko pecivo:
2,032.602,40 SIT,
– skupina žita in izdelki: 558.883,50
SIT,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
1,167.514 SIT,
– skupina
perutnina
in
izdelki:
4,448.500 SIT,

– skupina telečje meso in izdelki:
1,032.000 SIT,
– skupina ostalo meso in izdelki:
6,000.566,68 SIT,
– skupina
mleko
in
izdelki:
2,681.761,95 SIT,
– skupina sladoledi: 618.905,70 SIT,
– skupina zelenjava in sadje sveže:
6,650.400 SIT,
– skupina
zelenjava
zamrznjena:
837.729 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina kruh in pekovsko pecivo:
2,900.958,50 SIT, 2,032.602,40 SIT,
– skupina žita in izdelki: 569.020 SIT,
558.883,50 SIT,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
1,355.600 SIT, 1,167.514 SIT,
– skupina
perutnina
in
izdelki:
5,318.650 SIT, 4,448.500 SIT,
– skupina telečje meso in izdelki:
1,170.888,60 SIT, 1,032.000 SIT,
– skupina ostalo meso in izdelki:
6,938.749 SIT, 6,000.566,68 SIT,
– skupina
mleko
in
izdelki:
3,066.921,76 SIT, 2,681.761,95 SIT,
– skupina sladoledi: 627.815 SIT,
618.905,70 SIT,
– skupina zelenjava in sadje sveže:
7,680.567 SIT, 6,650.400 SIT,
– skupina stročnice suhe: 143.200 SIT,
143.200 SIT,
– skupina
zelenjava
zamrznjena:
954.524 SIT, 837.729 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za razpisane skupine: slaščičarski izdelki, kunčje meso, ribe sveže, jajca, zelenjava
vložena, sadje vloženo, sadje zamrznjeno,
ostalo prehrambeno blago javni razpis ni uspel
in se postopek nadaljuje v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 80 z dne 12. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Vrtec Zarja Celje
Št. 73
Ob-87416
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža notranje
opreme za pošto 8311 Kostanjevica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponubena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina Inženirig, d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,498.480 SIT
(brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,947.830 SIT (brez DDV); 7,498.480
SIT (brez DDV).
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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
Ob-87059
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, 6000
Koper.
3. Datum izbire: 27. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova pomožnega nogometnega igrišča na ŠRC Bonifika (utrditev igralne površine, izravnava igralne površine, položitev umetne trave, zamenjava golov).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancijska
doba in pogarancijsko vzdrževanje; postopek je naročnik zaključil kot neuspešen, ker
sta bili ponudbi nepravilni.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Mestna občina Koper
Št. 11/2-03
Ob-87070
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: vzdrževalna dela na črpališču in rezervarju Čezarji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena, ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska
5c, 6000 Koper.

Št.

13 / 7. 2. 2003 / Stran 717

7. Pogodbena vrednost: 32,873.638
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 25,727.341 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,504.772 SIT, 32,873.638 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2003.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,483.032,68 SIT (brez DDV),
20,477.905,18 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.

Št. 11/2002
Ob-87164
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dobava in montaža ter
zagon opreme za hlajenje z gradbeno
obrtniškimi deli v poslovnih prostorih naročnika – Območna enota Celje, Gregorčičeva 5a, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 60 točk,
– garancijski rok 20 točk,
– rok izvedbe del 20 točk.
Izbrani ponudnik je dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TIPO investicijske gradnje
d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,036.635,97
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,036.635,97 SIT; 15,790.412,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka:/
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Ob-87299
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija in dozidava
oddelka za oskrbo s tekstilom; kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna ponudbena vrednost (skupna vrednost sklopov
A+B+C+D+E+F).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Joint Venture Rudis – Vegrad, poslovodeči: Rudis d.d., Trg revolucije
25b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 237,539.647,62
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 304,971.591,24 SIT; 237,539.647,62
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 62-63, z dne 19. 7. 2002,
Ob-74281.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 35/2002
Ob-87273
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v II.
varstvenem pasu vodarne Brest – kanal
A VI v Strahomerju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nivo d.d., Lava 11, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 20,477.905,18
SIT (brez DDV).

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. 107
Ob-87053
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224
Gorenja vas, tel. 04/51-59-350, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@rudnik-zv.si.
3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
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4. Vrsta in obseg storitev: nadzor radioaktivnosti v okolju Rudnika urana Žirovski vrh med izvajanjem programa
trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in odpravljanje posledic rudarjenja
za leta 2003 do leta 2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: višina ponudbene cene: 70
točk, fiksnost ponudbene cene: 30 točk.
Izbrani ponudnik je pridobil največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 62,215.920
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,384.400 SIT 62,215.920 SIT,
20,794.800 SIT letno 20,738.640 SIT
letno.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2003.
Rudnik Žirovski vrh
Javno podjetje za zapiranje
rudnika urana d.o.o.
Št. 461-1/2002-3113
Ob-87054
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50 (13.
nadstr.), Ljubljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.
3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
premoženja in civilne odgovornosti
Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (Uprava – centrala, zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom) in Javnih gospodarskih zavodov Pohorje Mirna,
Rinka Celje, Emboplast Koper, Golovec
Ljubljana in Kozjak Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Adriatic d.d., Ljubljanska c. 31, Koper
za sklop 1 (ZPKZ Dob pri Mirni in JGZ Pohorje Mirna), sklop 2 (URSIKS – centrala,
ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in JGZ Golovec
Ljubljana), sklop 3 (ZPMZKZ Celje, PD Radeče in JGZ Rinka Celje) in sklop 4 (ZPKZ
Koper in JGZ Emboplast Koper) ter
b) Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, za sklop 5 (ZPKZ Maribor
in JGZ Kozjak Maribor).
7. Pogodbena vrednost:
a) 84,662.763,14 SIT,
b) 24,668.339 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 30 (5 ponudnikov).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop 1: 67,173.620 SIT, 34,317.683,71
SIT;
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sklop 2: 20,727.598 SIT, 11,543.219
SIT;
skop 3: 16,612.475 SIT, 8,638.391,65
SIT;
sklop 4: 10,346.329 SIT, 5,495.129,78
SIT;
sklop 5: 30,327.547,37 SIT, 24,668.339
SIT;
sklop 1-5 oziroma celotno naročilo:
143,955.973 SIT, 85,805.873,79 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2003.
Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 15/02
Ob-87060
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
upravne stavbe in ostalih delovnih prostorov v TE Trbovlje d.o.o. ter prevzem
delavk.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi prvega odstavka 77. člena ZJN-1 in točke 2.7.1 razpisne
dokumentacije je naročnik obvestil vse ponudnike, da je zavrnil vse pravilno prejete
ponudbe, istočasno pa jih je tudi obvestil,
da začenja nov postopek oddaje predmetnega javnega naročila po spremenjenih pogojih in zahtevah, ki so se pojavili v času
trajanja izbora in zato v razpisu niso bili
upoštevani.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 94 z dne 8. 11.
2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 12/2002
Ob-87061
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/480-23-45,
faks
07/492-15-28.
3. Datum izbire: 8. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje vsisnih bazenov SW in CW sistemov v času
remonta 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: specifična storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Potapljaštvo UNIC
SUB-Ugo Fonda, s.p., XXX. divizije 12,
6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost: 6,465.329,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,465.329,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 55/2002
Ob-87063
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/480-23-45,
faks
07/492-15-28.
3. Datum izbire: 8. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dela na turbini v času remonta 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: specifična storitev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Turbotech, d.o.o., Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 73,238.692,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 58,590.954,20 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,238.692,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-87097
1. Naročnik: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vodenje projektov za pridobitev prostorske dokumentacije za odseke AC, HC in državnih
cest, katere naročnik je DARS d.d. –
sklop I: Gorenjski krak AC omrežja,
sklop II: Dolenjski krak AC omrežja,
sklop III: Primorski krak AC omrežja,
sklop IV: Štajerski krak AC omrežja,
sklop V: Pomurski krak AC omrežja,
sklop VI: Dodatne cestninske postaje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bilo sestavljeno iz tehničnega in finančnega dela.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DDC svetovanje inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
(vsi sklopi).
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
43,179.840 SIT, sklop 2: 32,767.680 SIT,
sklop 3: 30,857.520 SIT, sklop 4:
39,390.180 SIT, sklop 5: 48,233.760 SIT,
sklop 6: 60,217.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 45,345.600 SIT,
43,179.840 SIT, sklop 2: 34,668.000 SIT,
32,767.680 SIT, sklop 3: 30,857.520 SIT,
29,015.280 SIT, sklop 4: 42,269.400 SIT,
39,390.180 SIT, sklop 5: 48,233.760 SIT,
45,751.140 SIT, sklop 6: 66,285.600 SIT,
60,217.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 75-76 z dne 23. 8.
2002, Ob-76199.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 7/02
Ob-87210
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39,
Ljubljana, faks 01/42-32-205, tel.
01/477-33-20.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: slikopleskarska, tlakarska in keramična dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. OZ Novoplesk z.o.o., Kersnikova 5,
1000 Ljubljana,
2. Sortima d.o.o., Koroška cesta 118,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 28,000.000
SIT/leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 4. 11. 2002, Ob-80356.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan“ Ljubljana
Ob-87300
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
premoženja, oseb in interesov.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. skupna ponudbena vrednost – premija – 60 točk;
2. bonus na obračunano skupno zavarovalno premijo – 10 točk;
3. reference ponudnika – 10 točk;
4. količnik pokritja čiste zavarovalne premije s čistimi zavarovalno tehničnimi rezervacijami – 7 točk;
5. količnik pokritja garancijskega sklada
v primerjavi z zahtevanim zakonskim minimumom – 7 točk;
6. certifikat kakovosti – ISO 9001 – 6
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 21,628.632
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,924.957 SIT; 21,628.632 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. GOI/24-ZF/02
Ob-87301
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 10. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 5 - elektroinštalaterstvo - izvajanje elektroinštalaterskih del
na objektu Splošne bolnišnice Maribor Računalniški center.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Tabga, d.o.o., Radovanova ul. 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 2,505.856,80
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,764.096,80 SIT z DDV,
2,505.856,80 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 8. 1.
2003 do 31. 1. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001,
Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
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Podelitev koncesij
Ob-87270
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in
38/99),133. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00) in
84. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) naročamo objavo javnega razpisa za izbiro kandidata za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju bivših KS MOL Trnovo, Prule z naslednjo vsebino:
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve: izbira kandidata za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti na območjih bivših KS MOL Trnovo, Prule.
4. Kraj izvedbe: območje bivših KS MOL
Trnovo, Prule.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja: začetek: najkasneje v 1 letu po
pridobitvi koncesije, čas izvedbe: nedoločen čas.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: pisno po faksu 01/306-41-11 ali po e-mailu:
ana.gazvoda@ljubljana.si.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 3. 2003 do
9.30.
9. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: osebno na naslov Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova 5,
Ljubljana, z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba
JN-02/343633 oddaja koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo,
Cigaletova 5, Ljubljana, dne 25. 3. 2003
ob 10. uri.
11. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni
list RS, št. 9/92 in 38/99),
– Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00 in 102/00),
– Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96,
90/99, 31/00 in 36/00),
– Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št.
37/92),
– Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in
90/99),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 110/02).
12. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do zaključka javnega
razpisa.
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13. Merila za ocenitev ponudb: pri analizi in ocenjevanju ponudb bo koncendent
uporabil naslednja merila:
1. število let dela v lekarniški dejavnosti:
maksimalno 50 točk,
2. reference s področja opravljanja lekarniške dejavnosti za zadnjih 5 let: maksimalno 50 točk.
Izbran bo tisti kandidat, ki bo izpolnjeval
razpisne pogoje in bo v skladu s postavljenimi merili dosegel najvišje število točk. V
primeru, da bo prijavljenih več kandidatov,
ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in bodo pri ocenjevanju ponudb glede na postavljena merila dosegli enako število točk,
bo za kandidate pridobljeno dodatno strokovno mnenje Lekarniške zbornice Slovenije glede izpolnjevanja kriterijev za določanje prednostnega reda kandidatov za pridobitev koncesije, ki so bili sprejeti na seji
upravnega odbora Lekarniške zbornice Slovenije na dan 7. 11. 1997.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2003.
Mestna občina Ljubljana

Javni razpisi
Ob-87099
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, razpisuje
javni anonimni natečaj
za avtorska dela z glasbenega in
literarnega področja z vabljenimi
avtorji.
Dela morajo biti doslej neizvajana in neobjavljena. Predvidena izvedba dela ne sme
trajati manj kot 20 in ne več kot 40 minut.
Oddana morajo biti v obliki partiture in/ali
pisanega besedila v 3 izvodih brez imena
avtorja ali šifre. Predloženo delo je lahko
plod sodelovanja več avtorjev. Avtorstvo bo
pošiljatelj izkazal s četrtim izvodom. Avtorji
bodo obveščeni o rezultatih natečaja 1. oktobra 2003 v Uradnem listu RS, Delu in na
spletnih straneh Ministrstva za kulturo.
Po končanem razpisu bodo avtorji lahko
prevzeli poslane izvode do 3. novembra
2003 tako, da se bodo dokazali s četrtim
izvodom. Če avtorji v navedenem roku ne
bodo prevzeli izvodov, bodo nenagrajena
dela komisijsko uničena.
Namen natečaja je spodbujanje umetniške ustvarjalnosti v slovenskem kulturnem
prostoru, zato se natečaja lahko udeležijo
ne le državljani Republike Slovenije, ampak
tudi vsi tujci slovenskega porekla. Literarna
dela morajo biti oddana v slovenskem jeziku. Izbira tematike je svobodna.
Izvedba dela
Nagrajeno delo, primerno za izvedbo
ob slovenskem kulturnem prazniku, bo izvedeno.
Pogoji natečaja
Nagrajeni avtorji dovoljujejo prvo izvedbo. Vse materialne avtorske pravice prenesejo naročniku za dobo treh let. O prenosu
teh pravic za omenjeno obdobje in nadaljnji
prenos bo sklenjena posebna pogodba.
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Z oddajo dela avtor pristane na pogoje
razpisa.
Žirija
O nagrajencih odloča na podlagi kvalitete del žirija v sestavi: Meta Hočevar, predsednica, dr. Matjaž Barbo, Miroslav Košuta, Lojze Lebič, Blaž Lukan, Milivoj Šurbek,
dr. Tomo Virk, člani.
Nagrade
Najboljša dela bodo nagrajena. Prva nagrada je 1,800.000 tolarjev, druga nagrada 1,200.000, tretja 600.000 tolarjev (vse
bruto). Žirija lako razdeli predvideno vsoto
tudi drugače. Če kvaliteta prispelih del ne
bo zadovoljiva, žirija nagrad ne bo podelila.
Predložitev del
Žirija bo upoštevala pri izbiri samo dela,
ki bodo prispela na naslov: Ministrstvo za
kulturo – Prešernov sklad, Cankarjeva 5,
Ljubljana, najkasneje do 1. septembra 2003
do 12. ure. Nepravočasno prejetih del ne
bo upoštevala.
Dela morajo biti oddana v zaprti ovojnici,
in sicer: v desnem spodnjem delu mora biti
naveden naslov naročnika, v levem spodnjem kotu navedba natečaja, na katerega
se delo nanaša, z označbo “ne odpiraj –
natečaj za avtorska dela z glasbenega in
literarnega področja“.
Dodatna pojasnila lahko dobijo avtorji pri
Darji Jurjec na tel. 01/478-59-40.
Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad
Ob-87191
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01,
53/02, 80/02 in 88/02) objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
RS za mladino
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti
mladinskih bonitetnih kartic v letu
2003
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti mladinskih bonitetnih kartic, namenjenih pospeševanju mobilnosti mladih. Takšne kartice morajo mladim imetnikom omogočati popuste in ugodnosti pri potovanjih
doma in v tujini in nuditi dostop do koristnih
informacij, povezanih s potovanji in mobilnostjo v širšem smislu.
Sredstva javnega razpisa so namenjena
nosilcem izvajanja dejavnosti mladinskih bonitetnih kartic za pokrivanje dela stroškov te
dejavnosti. Kot izvajanje dejavnosti mladinskih bonitetnih kartic šteje: koordiniranje izdajanja kartic in spremljajočih aktivnosti, informiranje imetnikov kartic in organiziranje
ter omogočanje dodatnih aktivnosti za pospeševanje mobilnosti mladih.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis

a) Na ta razpis se lahko prijavijo vlagatelji s statusom nevladne organizacije, ki je
neprofitna ter registrirana kot pravna oseba
v RS in ki ni ustanovljena po Zakonu o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94, 13/98,
1/99, 24/99 in 70/00) in ne predstavlja
verske skupnosti.
b) Vlagatelj se mora ukvarjati z izdajanjem mladinske kartice, ki omogoča mladim (med 15. in 26. letom starosti) popuste
in ugodnosti ter dostop do koristnih informacij na potovanjih v Sloveniji in tujini, v
skladu z načeli o pospeševanju mobilnosti
mladih.
c) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in da ima poravnane vse obveznosti do države kot tudi ostale
zapadle poslovne obveznosti. Prav tako mora vlagatelj soglašati s pogoji, navedenimi v
tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni
dokumentaciji ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije
pa ustrezajo originalom. Vlagatelj poda tudi
soglasje k preverjanju namenske porabe
proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani
pooblaščenih oseb naročnika.
d) Posamezna vloga na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Urada RS za mladino).
e) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
4. Merila za dodelitev sredstev:
– pogoji za nabavo kartice,
– število izdanih kartic v letu 2002,
– vključenost dejavnikov pospeševanja
mobilnosti mladih v Sloveniji,
– vključenost dejavnikov pospeševanja
mobilnosti mladih v tujini,
– obseg popustov in ugodnosti v Sloveniji,
– obseg popustov in ugodnosti v tujini,
– obseg informiranja imetnikov kartice,
– dodatne aktivnosti za pospeševanje
mobilnosti mladih.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
7,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za izvajanje dejavnosti v letu 2003, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vlagatelj mora vlogo za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno pošto,
najpozneje do četrtka, 27. februarja 2003,
na naslov Urada RS za mladino, Štefanova
1, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je do vključno navedenega datuma oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
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Opremljenost vlog
Vlogo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti: vidna
označba: “Ne odpiraj – Vloga za mladinske
bonitetne kartice.“
Zaradi lažjega evidentiranja vlog priporočamo napisan naslov vlagatelja na hrbtni
strani ovitka.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za odpiranje vlog,
imenovana s strani naročnika, na sedežu
Urada RS za mladino, Štefanova 1, 1000
Ljubljana, v torek, 4. 3. 2003, ob 11. uri.
Odpiranje vlog bo javno. Predstavniki vlagateljev, ki bi želeli prisostvovati odpiranju,
morajo to pisno sporočiti na naslov Urada
RS za mladino, najkasneje do petka, 28. 2.
2003.
Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih
in nepravočasno prispelih) komisija za odpiranje vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
Vlagatelji bodo prejeli pisno obvestilo o
odpiranju vlog.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka
odpiranja vlog. Datum, do katerega bodo
vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
bo naveden v obvestilu o odpiranju vlog.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnike, ki jim bodo
dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V
primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od
prejema ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dobijo v tajništvu Urada
RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, po pošti ali elektronski pošti.
Vse dodatne informacije lahko vlagatelji
dobijo v tajništvu Urada RS za mladino, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
01/426-57-01, kontaktna oseba je Jernej
Dirnbek, drž. podsekretar.
Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport
Urad RS za mladino
Št. 17/2003
Ob-87235
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01,
103/01, 53/02, 80/02, 88/02) objavlja
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino
javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnih
mladinskih programov ali projektov v
letu 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.

2. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa
Namen javnega razpisa je podpora izvajalcem letnih mladinskih programov ali posameznih mladinskih projektov, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa, na področjih, ki niso predmet drugih
javnih razpisov Urada RS za mladino.
Cilj javnega razpisa je aktivna družbena
participacija mladih ter večja kvaliteta mladinske kulture.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih mladinski programov ali mladinskih projektov, ki jih izvajajo nevladne in
neprofitne organizacije, nacionalne mladinske organizacije v političnih strankah ali javni zavodi, ki opravljajo dejavnost mladinskega centra.
Urad RS za mladino bo izvajalcem sofinanciral:
– izvajanje letnih mladinskih programov
ali
– posameznih mladinskih projektov;
z naslednjih področij:
– neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo,
– mladinskih iniciativ in participacije
mladih,
– prostovoljnega mladinskega dela,
– mednarodnega mladinskega dela,
– raziskovalnega dela mladih in
– preventive na področju uporabe oziroma zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog
med mladimi,
pri čemer bo izvajalcem celoletnih mladinskih programov dodelil tudi del sredstev
za zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje odobrenih programov.
Vlagatelj se lahko prijavi samo za letni
mladinski program ali za posamezne (največ tri) mladinske projekte.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis
I. Statusni pogoji za prijavo na javni razpis za letne mladinske programe ali projekte:
a) Za letni mladinski program ali enkratne mladinske projekte:
– nevladna organizacija, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS,
– mladinska organizacija v politični stranki, registrirani po Zakonu o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94, 13/98, 1/99,
24/99 in 70/00),
– mladinski center, registriran v RS kot
javni zavod, ki opravlja dejavnost mladinskega centra ter ima za ustanoviteljico ali
soustanoviteljice občino, ki ni pridobil sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti mladinskih centrov v letu 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 5/03).
b) Samo za enkratne mladinske projekte: vlagatelji, ki so pridobili sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti
mladinskih centrov v letih 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 5/03), in sicer za projekte, ki
se izvajajo v soorganizaciji in sodelovanju s
strokovnimi institucijami, nevladnimi organizacijami ali posamezniki.
Sredstev na tem javnem razpisu ne morejo pridobiti:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in
delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
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ziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00,
64/01 in 101/01) in
– mladinski sveti, registrirani po Zakonu
o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/00),
II. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi izvajalci programov ali projektov, ki
se prijavljajo na razpis:
a) Vlagatelj lahko prijavi letni program
oziroma projekte, ki so predmet razpisa in
so namenjeni mladim v starosti od 15 do
29 let.
b) Vlagatelj mora za izvajanje programa
ali projektov zagotoviti najmanj 50% delež
sofinanciranja iz drugih virov.
c) Vlagatelj mora imeti izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki
in odhodki izvajanja programa ali projekta,
delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež
sredstev iz drugih virov.
d) Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Urada RS za mladino).
e) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika v letu
2002.
f) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in da ima poravnane vse obveznosti do države kot tudi ostale
zapadle poslovne obveznosti. Prav tako mora vlagatelj soglašati s pogoji in merili, navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči
razpisni dokumentaciji ter potrditi resničnost
oziroma točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo
dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. Vlagatelj poda
tudi soglasje k preverjanju namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika ter izjavo,
da predmet predložene vloge ni bil sofinanciran na drugih javnih razpisih Urada RS za
mladino.
g) Število vlog posameznega vlagatelja:
vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo za letni mladinski program ali eno vlogo za posamezne (največ tri) mladinske projekte.
Vlagatelji, ki se prijavijo z letnim programom, ne morejo kandidirati za sredstva
posameznih projektov in obratno. Vlagatelj, ki kandidira na razpisu s posameznimi
projekti, predloži za vse projekte skupno
(eno) vlogo na javni razpis.
III. Dodatni pogoji za vlagatelje letnih programov, ki se prijavljajo na razpis:
a) Vlagatelj letnega programa je v letu
2002 izvajal ustrezni program za mlade.
b) Vlagatelj mora imeti izdelan načrt izvajanja programa za leto 2003, ki vsebuje
vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
c) Program mora vsebovati aktivnosti,
ki so mladim na voljo kontinuirano skozi
celo leto.
d) Vlagatelj mora predložiti zaključni račun za leto 2002, ki je potrjen s strani pristojnega organa vlagatelja.
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IV. Dodatni pogoji za vlagatelje letnih programov mladinskih organizacij v političnih
strankah, ki se prijavljajo na razpis:
a) Vlagatelj mora delovati najmanj eno
leto.
b) Vlagatelj mora imeti izdelan načrt izvajanja programa za leto 2003, ki vsebuje
vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
c) Vlagatelj mora program izvajati kontinuirano skozi celo leto.
d) Vlagatelj mora predložiti finančno poročilo za leto 2002, ki je potrjeno s strani
pristojnega organa izvajalca.
e) Vlagatelj mora imeti najmanj 300 članov/članic in najmanj 70% članstva v starosti od 15. do 29. leta.
f) Vlagatelj mora imeti najmanj 7 lokalnih
enot, ki po teritorialnem principu pokrivajo
različne predele Slovenije.
4. Merila za dodelitev sredstev
Merila za letne mladinske programe:
1. Ustreznost strokovnih izhodišč in utemeljenost programa.
2. Obseg in kvaliteta programa v 2003.
3. Usposobljenost prijavitelja.
4. Organiziranje izvajanja programa.
5. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije.
Merila za letne mladinske programe, ki
jih vlagajo mladinske organizacije v političnih strankah:
1. Izvedeni projekti mladinskega dela v
letu 2002.
2. Obseg in kvaliteta programa v letu
2003.
3. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije.
4. Vsebinska koordinacija in finančna
podpora lokalnih enot.
Merila za posamezne projekte:
1. Utemeljenost projekta in potreba po
njegovi izvedbi.
2. Aktualnost projekta.
3. Inovativnost projekta.
4. Reference vlagatelja.
5. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije.
Vsak član komisije bo vlogo ocenil na
podlagi navedenih meril s točkami. Seštevek vseh točk, določenih s strani članov
komisije, deljen s številom članov komisije
da povprečno število točk za posamezno
vlogo. Vlagatelji, ki ne dosežejo minimalno
30% števila možnih točk, niso upravičeni do
sofinanciranja.
Izvajalcem letnih mladinskih programov,
ki bodo izpolnjevali splošne in dodatne pogoje ter pridobili ustrezno število točk, bo
Urad RS za mladino sredstva sofinanciranja
nakazal v treh obrokih na podlagi predloženih poročil.
Izvajalcem posameznih mladinskih projektov, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje
ter pridobili ustrezno število točk, bo Urad
RS za mladino posamezni mladinski
projekt, na podlagi predloženega poročila,
sofinanciral v višini največ 300.000 tolarjev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev celotnega javnega razpisa
znaša 140,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-
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na sredstva morajo biti porabljena v letu
2003, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve:
Vlagatelj mora vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati izključno s priporočeno pošto na naslov
Urada RS za mladino, Štefanova 1, p.p.
1711, 1001 Ljubljana, najpozneje do 14. 3.
2003.
Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Opremljenost vloge: vlogo za razpis je
potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna ustrezna označba:
– “Ne odpiraj – Vloga za letni mladinski
program“,
– “Ne odpiraj – Vloga za letni mladinski
program mladinske organizacije v politični
stranki“,
– “Ne odpiraj – Vloga za posamezne
mladinske projekte“.
Zaradi evidentiranja priporočamo na hrbtni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku.
Neveljavne vloge (nepravilno opremljenih in
nepravočasno prispelih) bodo vrnjene vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani naročnika. Komisija za odpiranje vlog bo pričela z odpiranjem dne 17. 3. 2003.
Odpiranje vlog, v skladu z drugim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
Vlagatelji bodo o odpiranju vlog prejeli
obvestilo o odpiranju vlog.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja vlog. Datum, do katerega bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v obvestilu o odpiranju vlog.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo,
lahko zainteresirani vlagatelji dobijo v tajništvu Urada RS za mladino, Štefanova 1,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 12.
in 14. uro ter po elektronski pošti.
Vse dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na Uradu RS za mladino vsak
delovni dan med 13. in 15. uro, po tel.
01/426-57-01. Kontaktna oseba: mag. Sanja Vraber, pomočnica direktorja.
Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport
Urad RS za šolstvo
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Na podlagi 6. točke 82. člena Zakona o
varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93, 1/96,
56/99, 22/00, 97/02) in 7. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01,
53/02 in 88/02) objavlja Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo
javni razpis
za pripravo in izvedbo Programa
sofinanciranja izgradnje objektov
lokalne gospodarske javne
infrastrukture na področju varstva
okolja za obdobje 2004 – 2006
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izgradnje objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki služi obveznim
lokalnim gospodarskim javnim službam varstva okolja, z nepovratnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije v obdobju 2004
– 2006 na naslednjih področjih:
– ravnanje s komunalnimi odpadki –
okvirno 1,3 mrd SIT,
– čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – okvirno 1,3 mrd SIT,
– odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – okvirno 1,0 mrd SIT,
– oskrba s pitno vodo – okvirno 0,6 mrd
SIT;
– skupaj za obdobje 2004 – 2006 –
okvirno 4,2 mrd SIT.
Sredstva za sofinanciranje izvedbe Programa sofinanciranja izgradnje objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture na
področju varstva okolja za obdobje 2004 –
2006 bodo zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, in sicer v proračunu za
leto 2004 v višini 1,2 mrd SIT, v proračunu
za leto 2005 predvidoma v višini 1,4 mrd
SIT, v proračunu za leto 2006 pa predvidoma v višini 1,6 mrd SIT.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) si glede
na obseg razpoložljivih sredstev, vrednost
in velikost investicij ter glede na zaprošena
sredstva investitorjev, pridržuje pravico do
spremembe navedenih okvirnih zneskov sofinanciranja za posamezna področja.
2. Predmet javnega razpisa so le tiste
investicije:
a) ki so vključene v načrte razvojnih programov občin za obdobje 2003 – 2006,
b) za katere je pripravljen program oskrbe z vzpostavitvijo funkcionalno zaokroženih oskrbovalnih sistemov:
– v okviru regijskega koncepta ravnanja
s komunalnimi odpadki,
– na področju območja poselitve za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda,
– za oskrbo s pitno vodo ene ali več
občin, če gre za regionalni vodovod,
c) za katere je pripravljena predinvesticijska zasnova oziroma investicijski program,
d) za katere je pripravljen investicijski
program za obdobje 2004 – 2006,
e) katerih gradnja se bo pričela v letu
2004 in končala bodisi v letu 2004, 2005
ali 2006.
3. V okviru posameznih področij je predmet javnega razpisa:
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a) sofinanciranje izgradnje objektov na
področju ravnanja s komunalnimi odpadki,
to je izgradnja odlagališč, ter objektov s katerimi se zmanjšujejo količine in nevarnostni potencial odpadkov, namenjenih za
odlaganje oziroma odloženih odpadkov (sortirnice odpadkov, kompostarne, objekte za
zmanjševanje emisij iz odlagališč odpadkov
ter druge objekte za predelavo in odstranjevanje odpadkov);
b) sofinanciranje izgradnje objektov na
področju čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, to je izgradnja komunalnih čistilnih naprav, pri katerih je po zaključku izgradnje predvidena najmanj sekundarna stopnja čiščenja in so le-te evidentirane
v predpisih Vlade Republike Slovenije, ki
urejajo vsebine operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda ter so sestavni del občinskega Programa oziroma programov opremljanja zemljišč za gradnjo;
c) sofinanciranje izgradnje objektov na
področju odvajanja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, to je izgradnja javne kanalizacije, ki je evidentirana v predpisih Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vsebine
operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter je sestavni del občinskega Programa
oziroma programov opremljanja zemljišč za
gradnjo. Pri tem bodo prednostno obravnavane tiste investicije, ki prispevajo k povečanju komunalno opremljenih zemljišč v občini za potrebe neprofitne stanovanjske
gradnje;
d) sofinanciranje izgradnje objektov na
področju oskrbe s pitno vodo, in sicer le
obnova omrežja za oskrbo s pitno vodo s
ciljem zmanjšanja izgubljene vode ter izgradnja objektov in naprav za črpanje in primarni razvod pitne vode s ciljem sanacije ali
nadomestitve oporečnih vodnih virov.
4. Predmet javnega razpisa niso:
– tiste celovite investicije v okviru oskrbovalnih sistemov, ki so predmet sofinanciranja EU programov ISPA, PHARE, LSIF,
Structural Cohesion Fund in SAPARD. Za
celovito investicijo na področju ravnanja s
komunalnimi odpadki se šteje vsa infrastruktura znotraj določenega regijskega
centra za ravnanje z odpadki, na področju
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda kanalski sistem s čistilno napravo v okviru območja poselitve,
na področju oskrbe s pitno vodo pa celoten sistem oskrbe s pitno vodo prebivalcev
ene ali več občin, ko gre za regionalni vodovod,
– tiste investicije, za katere so se postopki za oddajo javnega naročila za izbiro
izvajalca del pričeli pred izdajo soglasja
ministrstva, pristojnega za finance na podlagi Navodila o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se
sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 55/99 in
69/99), razen v primeru, ko je iz investicijskih programov razvidno, da so celovite
investicije razdeljene v posamezne zaključene faze in se tudi soglasja ministrstva,
pristojnega za finance dodeljujejo k posameznim fazam teh celovitih investicij. Izkazano na osnovi celovitih investicijskih programov, ki vključujejo vse faze investicij,

lahko občine prijavijo tiste faze investicij,
za katere se postopki za oddajo javnega
naročila za izbiro izvajalca del niso pričeli
pred izdajo soglasij ministrstva, pristojnega za finance,
– tiste investicije, oziroma faze investicij, ki jih je ministrstvo že sofinanciralo v
preteklih letih,
– tiste investicije na področju ravnanja s
komunalnimi odpadki, ki niso vključene v
regijski koncept ravnanja s komunalnimi odpadki,
– tiste investicije na področju čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
pri katerih je po zaključku izgradnje predvidena samo primarna stopnja čiščenja oziroma le mehansko čiščenje,
– tiste investicije na področju odvajanja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
pri katerih je iz investicijske dokumentacije
razvidno, da čistilna naprava še ni zgrajena,
niti ni v izgradnji ali je dokončanje izgradnje
predvideno šele po letu 2006,
– tiste investicije na področju oskrbe s
pitno vodo, katerih cilj je izgradnja novega
omrežja za oskrbo s pitno vodo, ne pa
zmanjšanje odstotka izgubljene vode oziroma sanacija ali nadomestitev oporečnih vodnih virov,
– tiste investicije, za katere investicijska
dokumentacija ni izdelana v skladu z Uredbo o metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 115/02),
– izdatki za investicijo do pridobitve
gradbenega dovoljenja, enotnega dovoljenja za gradnjo oziroma odločbe o priglasitvi
del, stroški gradbenega nadzora in stroški
najemanja kreditov.
II. Upravičenci do prijave
Upravičenci do prijave so investitorji –
samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občina).
Do prijave je upravičena občina, ki v imenu ene ali več občin nastopa kot prijavitelj
oziroma investitor ali kot pooblaščeni nosilec investitorskih poslov v primeru, da je
prijavljena investicija predmet financiranja
dveh ali več občin.
Če je lokalna skupnost nosilec investitorskih poslov za dve ali več občin, mora
biti od ostalih občin, na podlagi veljavne
medsebojne pogodbe, pooblaščena za vodenje investitorskih poslov s tem, da mora
vsaka od posameznih občin izpolnjevati vse
zahtevane pogoje za upravičenost do prijave. Ministrstvo bo v takem primeru pogodbo o sofinanciranju z nepovratnimi sredstvi
sklenilo s pooblaščeno občino.
Do prijave so upravičene samo občine,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje, in sicer:
– da imajo izvajanje obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb organizirano na
način, ki ga predpisuje Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in
da je upravljanje z lokalno gospodarsko javno infrastrukturo urejeno s pogodbo o
upravljanju, ki ne zajema vlaganja zasebnega kapitala v investicijsko vzdrževanje in v
investicije za izgradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture. Občine, ki imajo
izvajanje obveznih lokalnih javnih služb organizirano v režijskem obratu pa so do prijave upravičene, če režijski obrat izpolnjuje
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pogoje za opravljanje dejavnosti in je ustrezno organiziran glede na zahteve, ki morajo
biti izpolnjene pri opravljanju storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so predmet tega javnega razpisa in ki jih narekuje Zakon o varstvu okolja
s podzakonskimi akti,
– katerih zavezanci – izvajalci lokalnih
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki pobirajo republiško takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
na območju celotne občine, in sicer za investicije, prijavljene na področju ravnanja s
komunalnimi odpadki,
– katerih zavezanci – izvajalci lokalnih
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadkih in padavinskih
voda pobirajo republiško takso za obremenjevanje vode na območju celotne občine
in ki za plačilo takse za to območje uveljavljajo znižanje oziroma oprostitev plačila takse, in sicer za investicije, prijavljene na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– katerih zavezanci – izvajalci lokalnih
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno
vodo na območju celotne občine pobirajo
vodno povračilo za rabo vode,
– da imajo izdelan Načrt razvojnih programov občine za obdobje 2003 – 2006 in
da je prijavljena investicija v ta načrt tudi
vključena,
– da imajo izdelano in s strani župana
oziroma županov potrjeno investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št.
115/02), za celovito reševanje ali oskrbe s
pitno vodo ali odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ali ravnanja s komunalnimi odpadki ali odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov ter incineracije, imobilizacije, kompostiranja in drugega uničevanja komunalnih odpadkov na
območju ene ali več med seboj povezanih
občin.
Do prijave niso upravičene občine, katerih izvajalci obveznih lokalnih gospodarskih
javnih služb varstva okolja vlagajo zasebni
kapital v investicijsko vzdrževanje in v investicije za izgradnjo objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki so predmet
tega javnega razpisa.
III. Pogoji za upravičenost do prijave
1. Ravnanje s komunalnimi odpadki
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se zahteva, da prijavitelj dokazuje
vključenost investicije v regijski koncept ravnanja z odpadki, in sicer s pogodbo o sovlaganju oziroma s podobnimi dokumenti in
z ustreznimi načrti ravnanja z odpadki ter z
usklajenostjo občinskih predpisov na področju ravnanja z odpadki s podzakonskimi
akti kot so Pravilnik o ravnanju z odpadki
(Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01),
Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS,
št. 5/00) in Odredba o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe za ravnanje z odpadki (Ur. l. RS, št.
21/01). Prijavitelj je dolžan predložiti odlok
lokalne skupnosti o ravnanju s komunalnimi
odpadki, usklajen z veljavnimi predpisi na
področju ravnanja z odpadki in Program prilagoditve odlagališča v skladu s 65. členom
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Pravilnika o odlaganju odpadkov, če upravljalec odlagališča ni najavil prenehanja obratovanja odlagališča.
Glede na različne ravni povezovanja občin na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, mora biti na lokalni ravni zagotovljeno izvajanje ločenega zbiranja komunalnih
odpadkov na izvoru. Glede na naravne, prostorske, transportno – logistične in druge
razmere pa se na lokalni ravni lahko zagotovi tudi preproste postopke sortiranja, recikliranja ter ponovne uporabe ločeno zbranih frakcij odpadkov in predelave biološko
razgradljivih odpadkov, če so sestavni del
ravnanja z odpadki najmanj na nivoju centra
za ravnanje z odpadki drugega reda. Na
regionalni ravni mora biti v okviru tako imenovanih regijskih centrov za ravnanje z odpadki zagotovljeno izvajanje obdelave, predelave in sortiranja odpadkov z zaključenimi snovnimi tokovi.
Namen navedenega koncepta ravnanja
s komunalnimi odpadki je oblikovati zaokrožena funkcionalna območja s pripadajočimi
centri za ravnanje z odpadki, katerih osnovni kriteriji so zadostno število potencialno
vključenih prebivalcev zaradi ekonomičnosti posameznih opravil znotraj sistema ravnanja z odpadki, homogena notranja transportna povezanost in čim krajše notranje
razdalje zaradi ekonomičnosti transporta in
ekonomičnost odstranjevanja odpadkov. Tako so lahko na podlagi navedenega regijski
centri za ravnanje z odpadki glede na pogoje racionalnosti organizirani kot:
– centri prvega reda ali regijski centri za
ravnanje z odpadki, ki so najvišja oblika
združevanja pred toplotno obdelavo in vključujejo 90.000 in več prebivalcev;
– centri drugega reda, to so manjša območja z manjšim številom vključenega prebivalstva, in sicer med 55.000 in 90.000;
– centri tretjega reda ali podcentri, ki
zaokrožujejo manjša območja in ki imajo
sama premajhno število prebivalcev za ekonomsko racionalno ravnanje z odpadki, so
pa homogena, na daljših transportnih razdaljah ali že trenutno z dolgoročnim izhodiščem samostojno ravnajo z odpadki.
Izpolnjevanje navedenih pogojev prijavitelj dokazuje z medobčinskimi pogodbami
o sofinanciranju na nivoju izgradnje najmanj
centra drugega reda.
Za upravičenost do prijave mora občina
še dokazati, da preko ustreznega izvajalca
gospodarske javne službe pobira na svojem območju takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov skladno z
Uredbo o taksi za obremenjevanja okolja
zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št.
70/01). Ministrstvo bo izpolnjevanje navedenega pogoja ugotavljalo na podlagi podatkov in evidenc Agencije RS za okolje.
Poleg omenjenega mora občina upravičenost do prijave dokazati tudi s predložitvijo Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in z dokazili o
izločanju nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.
l. RS, št. 21/01). Prijavitelj bo moral Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami
komunalnih odpadkov predložiti pred podpisom pogodbe, dokazila o izločanju nevar-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nih frakcij komunalnih odpadkov pa ob prijavi s tem, da bo izpolnjevanje pogoja, ki
izhaja iz 24. člena navedene odredbe, ministrstvo ugotavljalo na podlagi podatkov in
evidenc Agencije RS za okolje.
2. Čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
Na področju čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda mora prijavitelj izpolnjevati pogoje, ki izhajajo iz Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št.
35/96, 90/98 in 31/01), Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št.
103/02) in Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/02).
Na podlagi 19. člena omenjenega pravilnika bo moral prijavitelj pred podpisom
pogodbe predložiti tudi Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda in preko izvajalca javne
službe zagotoviti izvajanje javne službe v
skladu s tem programom.
Na podlagi 21. člena omenjenega pravilnika pa bo moral izvajalec javne službe
izdelati tudi prvo Poročilo o izvajanju javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za leto 2003 do
31. marca 2004. Izpolnjevanje te obveznosti bo ministrstvo ugotavljalo naknadno na
podlagi svojih evidenc.
Za izpolnitev pogojev upravičenosti do
prijave se tudi zahteva, da so v projektni
dokumentaciji upoštevani pogoji za opremljanje naselij z javno kanalizacijo, ki jih določa Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l.
RS, št. 105/02).
Za upravičenost do prijave mora občina
zagotoviti, da bo takoj po zaključku izgradnje na čistilno napravo priključeno najmanj
30 odstotkov celotne načrtovane obremenitve populacijskih ekvivalentov (PE) ter ob
prijavi predložiti terminski plan priključevanja novih PE po letih.
Za upravičenost do prijave mora občina
tudi dokazati, da preko ustreznega izvajalca
gospodarske javne službe pobira na svojem območju takso za obremenjevanje vode in, da je le-ta v letu 2002 uveljavljal znižanje oziroma oprostitev plačila takse, skladno z Uredbo o taksi za obremenjevanje
vode (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95, 8/96,
124/00 in 49/01). Ministrstvo bo izpolnjevanje navedenih pogojev ugotavljalo na podlagi podatkov in evidenc Agencije RS za
okolje.
3. Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
Pri ugotavljanju upravičenosti do prijave
na področju odvajanja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda, to je na področju izgradnje javne kanalizacije, se zahteva celovita rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Do prijave so upravičene tiste občine, ki imajo čistilno napravo že zgrajeno oziroma je
izgradnja čistilne naprave v teku ali pa imajo
namen z izgradnjo čistilne naprave začeti v
letu 2004.
Za izpolnitev pogojev upravičenosti do
prijave se tudi zahteva, da so v projektni
dokumentaciji upoštevani pogoji za oprem-

ljanje naselij z javno kanalizacijo, ki jih določa Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l.
RS, št. 105/02).
Na podlagi 19. člena omenjenega pravilnika bo moral prijavitelj pred podpisom
pogodbe predložiti tudi Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda in preko izvajalca javne
službe zagotoviti izvajanje javne službe v
skladu s tem programom.
Na podlagi 21. člena omenjenega pravilnika pa bo moral izvajalec javne službe
izdelati tudi prvo Poročilo o izvajanju javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za leto 2003 do
31. marca 2004. Izpolnjevanje te obveznosti bo ministrstvo ugotavljalo naknadno na
podlagi svojih evidenc.
Za upravičenost do prijave mora občina
dokazati, da ima sprejet Program opremljanja zemljišč za gradnjo, za prijavljene investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, iz
katerega je razvidno, da je prijavljena investicija sestavni del tega programa.
Za upravičenost do prijave mora občina
tudi dokazati, da preko ustreznega izvajalca
gospodarske javne službe na svojem območju pobira takso za obremenjevanje vode in, da je le-ta v letu 2002 uveljavljal znižanje oziroma oprostitev plačila takse, skladno z Uredbo o taksi za obremenjevanje
vode (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95, 8/96,
124/00 in 49/01). Ministrstvo bo izpolnjevanje navedenih pogojev ugotavljalo na podlagi podatkov in evidenc Agencije RS za
okolje.
4. Oskrba s pitno vodo
Na področju oskrbe s pitno vodo bodo v
program sofinanciranja vključene investicije, ki se nanašajo na obnovo omrežja za
oskrbo s pitno vodo s ciljem zmanjšanja
izgubljene vode ter na izgradnjo objektov in
naprav za črpanje in primarni razvod pitne
vode s ciljem sanacije ali nadomestitve oporečnih vodnih virov.
Za upravičenost do prijave bo moral prijavitelj ob prijavi za investicije, ki se nanašajo na obnovo omrežja za oskrbo s pitno
vodo s ciljem zmanjšanja izgubljene vode,
zagotoviti podatke o izgubljeni vodi na podlagi rezultatov izvedenih meritev načrpane
in prodane vode v okviru določenega oskrbovalnega sistema.
Za upravičenost do prijave mora občina
tudi dokazati, da preko ustreznega izvajalca
gospodarske javne službe oziroma zavezanca za plačilo vodnega povračila na svojem
območju obračunava vodno povračilo za rabo vode skladno z Uredbo o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/02). Če se v sistemu za oskrbo s pitno vodo, ki ga prijavitelj
prijavlja, odvzeta voda izgublja, mora to dokazati tudi z ustrezno dokumentacijo, ki jo
bo zavezanec za plačilo vodnega povračila
za leto 2002 na podlagi navedene uredbe
vložil kot prvo napoved za plačilo vodnega
povračila do 31. januarja 2004 za obdobje
od 1. januarja 2002 do 31. decembra
2003. Ministrstvo bo izpolnjevanje navedenih pogojev ugotavljalo na podlagi podatkov in evidenc Agencije RS za okolje.
Za upravičenost do prijave bo moral prijavitelj ob prijavi za investicije, ki se nanaša-
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jo na izgradnjo objektov in naprav za črpanje in primarni razvod pitne vode s ciljem
nadomestitve oporečnih vodnih virov dokazati oporečnost vodnega vira, ki se nadomešča, in sicer z oceno zdravstvene ustreznosti pitne vode na vodnem zajetju, ki jo v
skladu s predpisi o zdravstveni ustreznosti
pitne vode izda pooblaščena inštitucija. Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva prijave.
IV. Način in pogoji sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo izbrane investicije v diferenciranih deležih, ki so predvideni za posamezna področja predmeta
javnega razpisa, na podlagi priznanih stroškov investicije iz izvajalskih pogodb, odvisno od izpolnjevanja prednostnih kriterijev
oziroma uvrstitve investicije na prioritetni vrstni red ter od razpoložljivih sredstev proračuna Republike Slovenije.
Za posamezna področja predmeta javnega razpisa bodo določeni diferencirani
deleži sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi, upoštevajoč pri tem usmeritve Nacionalnega programa varstva okolja, Državnega razvojnega programa za obdobje 2001
– 2006 in drugih strateških dokumentov
države kot so: Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur. l. RS, št. 94/99), Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda za območja
poselitve med 2000 in 15000 PE in pod
2000 PE (Ur. l. RS, št. 109/01) in Odlok o
operativnem programu o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od
2002 do konca 2007 (Ur. l. RS, št. 29/02).
Pri tem bodo upoštevane tudi določbe predpisov oziroma podzakonskih aktov, sprejetih na podlagi Zakona o varstvu okolja.
Upoštevajoč navedeno bodo za posamezna področja predmeta javnega razpisa
določeni predvidoma naslednji deleži sofinanciranja:
– ravnanje s komunalnimi odpadki – od
35% do 50%,
– čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – od 35% do 50%,
– odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – od 25% do 40%,
– oskrba s pitno vodo – od 20% do 30%.
Ministrstvo si glede na obseg razpoložljivih sredstev, velikost in vrednost investicij, priznanih investicijskih vrednosti ter glede na zaprošena sredstva investitorjev, pridržuje pravico do spremembe navedenih
okvirnih deležev sofinanciranja za posamezna področja.
Za izvedbo javnega razpisa in dodelitev
nepovratnih sredstev bo ministrstvo vodilo
poseben postopek na podlagi Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02
in 88/02) v okviru katerega bo:
– vloge, ki ne ustrezajo predmetu javnega razpisa, vloge pri katerih prijavitelji ne
bodo izpolnili pogojev za upravičenost do
prijave ali zahtev glede načina prijave in nepopolne vloge, s sklepom zavrglo,
– formalno popolne vloge pa ocenilo na
podlagi meril iz javnega razpisa ter pripravilo prioritetni vrstni red investicij za vsako
področje iz predmeta javnega razpisa posebej.

Ministrstvo bo na podlagi ocen popolnih vlog in priznanih investicijskih vrednosti ter z upoštevanjem razpoložljivih sredstev proračuna Republike Slovenije pripravilo Program sofinanciranja izgradnje objektov
lokalne
gospodarske
javne
infrastrukture na področju varstva okolja
za obdobje 2004 – 2006. V skladu s sprejetim proračunom Republike Slovenije za
leto 2004 in ob upoštevanju možnih predobremenitev, bo ministrstvo predvidenim
prejemnikom nepovratnih sredstev, ki se
bodo uvrstili v ta program, izdalo odločbo
o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Prejemnik nepovratnih sredstev bo moral pred pričetkom postopka za oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca del dokazati investicijsko sposobnost občine v skladu
z Zakonom o financiranju občin (Ur. l. RS,
št. 80/94 in 56/98 – 26. čl.), z Zakonom o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99) in z
ustreznimi podzakonskimi predpisi.
Ministrstvo bo z izbranimi prejemniki nepovratnih sredstev sklenilo pogodbe o sofinanciranju in to le pod pogojem, da bodo
izpolnjene vse zahteve določene v odločbi
o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Ministrstvo bo svoje finančne obveznosti
po pogodbi o sofinanciranju poravnavalo v
odobrenem deležu, po pogodbeni dinamiki, na podlagi prejemnikovih zahtevkov za
nakazilo sredstev, skupaj s priloženimi situacijami in računi, potrjenimi s strani nadzornega organa in odgovornega zastopnika investitorja. Izvajanje investicij bo ministrstvo
spremljajo po izstavljenih situacijah in z nadzorom na terenu.
Ostali pogoji za sofinanciranje so razvidni iz vzorca pogodbe o sofinanciranju, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
V. Dokumentacija
Prijavitelj je v skladu z javnim razpisom
in navodili v razpisni dokumentaciji dolžan
predložiti naslednjo dokumentacijo:
A) Ob prijavi na javni razpis – obvezno:
1. Vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na predpisanih obrazcih s podatki o
prijavitelju, o investiciji, o finančni konstrukciji investicije in dokazila o izpolnjevanju pogojev upravičenosti do prijave glede na
predmet javnega razpisa, ki so:
1.1 na področju ravnanja s komunalnimi
odpadki:
– vključenost investicije v regijski koncept ravnanja s komunalnimi odpadki (pogodba o sovlaganju oziroma podobni dokumenti, medobčinska pogodba o sofinanciranju na nivoju izgradnje najmanj centra drugega reda, ustrezni načrti ravnanja z
odpadki),
– dokazila o izločanju nevarnih frakcij komunalnih odpadkov iz katerih je razvidno da
je zbiranje nevarnih frakcij urejeno v skladu
z 11. in 12. členom Odredbe o ravnanju z
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01),
1.2 na področju čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda:
– podatki o številu priključenih PE takoj
po izgradnji čistilne naprave in terminski
plan priključevanja novih PE po letih,
– dokazilo, da so v projektni dokumentaciji upoštevani pogoji za opremljanje naselij z javno kanalizacijo, ki jih določa Pravil-
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nik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št.
105/02),
1.3 na področju odvajanja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda:
– dokazilo o celoviti rešitvi odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (podatki o že zgrajeni čistilni napravi ali izgradnji čistilne naprave v teku ali
o nameravanem pričetku izgradnje ČN v letu 2004), izkazano najmanj v investicijski
dokumentaciji,
– dokazilo, da so v projektni dokumentaciji upoštevani pogoji za opremljanje naselij z javno kanalizacijo, ki jih določa Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št.
105/02),
– Program opremljanja zemljišč za gradnjo, iz katerega je razvidno, da je prijavljena
investicija sestavni del tega programa,
1.4 na področju oskrbe s pitno vodo:
– podatki o izgubljeni vodi na podlagi
rezultatov izvedenih meritev načrpane in
prodane vode v okviru določenega oskrbovalnega sistema (podatki izvajalca javne službe), za investicije prijavljene za obnovo
omrežja za oskrbo s pitno vodo s ciljem
zmanjšanja izgubljene vode,
– podatki o oporečnosti vodnega vira, ki
se nadomešča, izkazani z oceno o zdravstvene ustreznosti pitne vode na vodnem
zajetju, ki jo izda pooblaščena inštitucija (dokument ne sme biti starejši od 3 mesecev
od dneva prijave), za investicije prijavljene
za izgradnjo objektov in naprav za črpanje
in primarni razvod pitne vode s ciljem sanacije ali nadomestitve oporečnih vodnih virov.
V primeru, da prijavitelj navedenih zahtevanih dokazil ob prijavi ne bo priložil, ne bo
izpolnil pogoja za upravičenost do prijave,
zaradi česar bo vloga s sklepom zavržena.
2. Dokazila o ustrezni organiziranosti obvezne lokalne javne službe.
3. Investicijsko dokumentacijo za prijavljeno investicijo, izdelano v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva
okolja (Ur. l. RS, št. 115/02).
4. Načrt razvojnih programov občine oziroma občin za obdobje 2003 – 2006, če je
prijavljena investicija predmet investiranja
več občin, iz katerega oziroma katerih je
razvidno, da je prijavljena investicija uvrščena v načrt razvojnih programov ter da so za
prijavljene večletne investicije proračunski
izdatki načrtovani po letih in po virih financiranja.
5. Dokumentacijo o presoji vplivov na
okolje, če je ta po zakonu potrebna.
6. Izvleček iz projektne dokumentacije
in revizijsko poročilo za objekte, za katere
je revizija projektne dokumentacije po zakonu obvezna.
7. Gradbeno dovoljenje, izdano na podlagi Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
110/02, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) ali
najmanj dokazilo, da je investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve
vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, ali
– veljavno gradbeno dovoljenje ali veljavno enotno dovoljenje za gradnjo, izda-
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no po določbah Zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l.
RS, št. 71/93-ZUN, 40/94-odločba US
69/94-odločba US, 59/9, 45/99,
42/00-odločba US, 52/00-ZGPro in
52/00, v nadaljnjem besedilu: ZGO) ali
– veljavno lokacijsko dovoljenje, izdano po določbah Zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97,
9/01-ZPPreb in 23/02-odločba US, v nadaljnjem besedilu: ZUN) in dokazilo, da je
investitor pri pristojnem upravnem organu
za gradbene zadeve vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na podlagi
ZGO ali
– veljavno odločbo o dovolitvi priglašenih del, izdano po določbah ZUN ali
– dokazilo, da je investitor pri pristojnem
upravnem organu za gradbene zadeve vložil zahtevo za izdajo enotnega dovoljenja za
gradnjo pred uveljavitvijo ZGO-1.
Za dokazilo, da je investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve
vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja šteje kopija vloge s potrdilom pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o prejemu ali kopija vloge s potrdilom o
oddaji priporočene pošiljke po pošti.
A.1 Ob prijavi na javni razpis – neobvezno:
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vrednotenje posebnih prednostnih meril so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji in niso obvezni del dokumentacije za prijavo na javni razpis, predstavljajo pa osnovo
za boljšo ocenitev prijavljene investicije, kar
je upoštevano v ocenjevalnem modelu za
posamezno področje.
B) Pred podpisom pogodbe
– Soglasje Ministrstva za finance o investicijski sposobnosti občine oziroma občin
za izvedbo prijavljene investicije, v skladu z
Navodilom o načinu in postopkih za izdajo
soglasij v občinah, ki se sofinancirajo iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 55/99, 69/99);
– Odlok lokalne skupnosti o ravnanju s
komunalnimi odpadki, usklajen z veljavnimi
predpisi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in Tarifni pravilnik za ravnanje s
komunalnimi odpadki v skladu z Navodilom
za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih
služb (Ur. l. RS, št. 56/01), za prijavljene
investicije na področju ravnanja s komunalnimi odpadki;
– Program ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami komunalnih odpadkov na podlagi
23. člena Odredbe o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l.
RS, št. 21/01) in Program prilagoditve odlagališča na podlagi 65. člena Pravilnika o
odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 5/00),
če upravljalec odlagališča ni najavil prenehanja obratovanja odlagališča, za prijavljene investicije na področju ravnanja s komunalnimi odpadki;
– Program oskrbe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda
na podlagi 19. člena Pravilnika o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/02), za prijavljene investicije na področju odvajanja in
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čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– veljavno in pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano po določbah ZGO-1 ali lokacijsko informacijo za enostavne objekte,
za katere po ZGO-1 gradbeno dovoljenje ni
potrebno ali
– veljavno in dokončno gradbeno dovoljenje, izdano po določbah ZGO, ali
– veljavno in pravnomočno enotno
dovoljenje za gradnjo, izdano po določbah
ZGO, ali
– pravnomočno odločbo o dovolitvi
priglašenih del, izdano po določbah ZUN;
– Zapisnik o odpiranju ponudb, poročilo
o oddaji naročila in obvestilo o oddaji naročila ter o izbiri najugodnejšega izvajalca del;
– Pogodbo z izvajalcem del, skupaj s
ponudbenim predračunom in terminskim
planom izvedbe investicije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da po
svoji presoji in na stroške prijavitelja zahteva novo revizijo projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal z
naročilom revizije, se bo štelo, da je odstopil od prijave na javni razpis.
Med vrednotenjem prijav lahko komisija
za izvedbo postopka javnega razpisa od prijaviteljev zahteva dodatne informacije oziroma dodatno dokumentacijo. Če prijavitelj
dodatnih informacij oziroma zahtevane dodatne dokumentacije ne dostavi v zahtevanih rokih, komisija odloči na osnovi znanih
podatkov.
VI. Merila za ocenjevanje investicij
Splošno merilo za ocenjevanje investicij
Ministrstvo bo pri vrednotenju vlog upoštevalo višino finančne udeležbe lastnih sredstev v skladu z ocenjevalnim modelom, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Osnova za ugotavljanje finančne udeležbe lastnih
sredstev so: sredstva proračuna občine,
sredstva neposrednih uporabnikov in prispevek v ceni ali ob ceni komunalne storitve, krediti – EKO sklada, j.s. in ostali krediti – domači ali tuji.
Merila za ocenjevanje investicij za posamezna področja
1. Ravnanje s komunalnimi odpadki:
– način vključevanja v regionalni koncept
ravnanja s komunalnimi odpadki,
– implementacija veljavnih predpisov s
področja ravnanja s komunalnimi odpadki,
ki jih je sprejela občina,
– ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami
komunalnih odpadkov,
– stopnja izločanja biološko razgradljivih
odpadkov in odpadne embalaže iz odpadkov namenjenih za odlaganje.
2. Čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda:
– gospodarnost tehnoloških rešitev,
– učinek čiščenja v letu 2002 na obstoječi čistilni napravi (v primeru rekonstrukcije
ali dograditve čistilne naprave),
– ravnanje z odpadnim blatom,
– občutljivost območja oziroma njegovega prispevnega območja,
– velikost območja poselitve v PE,
– delež priključitev v PE takoj po izgradnji čistilne naprave glede na celotno območje poselitve.
3. Odvajanje komunalnih in padavinskih
odpadnih voda:

– izvedba celovite rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda,
– delež novih priključitev v PE na čistilno napravo glede na celotno območje poselitve,
– občutljivost območja oziroma njegovega prispevnega območja,
– velikost območja poselitve v PE,
– izkazan vpliv odpadnih vod na vir pitne
vode,
– primerna stopnja izkoriščenosti investicije, skladno z programom opremljanja
zemljišč, izdelanim skladno z določili prostorskega izvedbenega akta za posamezno
območje, ki omogoča takojšnjo možnost
gradnje po zaključeni investiciji.
4.a Oskrba s pitno vodo – obnova omrežja oskrbe s pitno vodo s ciljem zmanjšanja
izgubljene vode: rekonstrukcije omrežja za
oskrbo s pitno vodo, izkazane z odstotkom
izgubljene vode v obstoječem sistemu.
4.b Oskrba s pitno vodo – izgradnja objektov in naprav za črpanje in primarni razvod pitne vode s ciljem sanacije ali nadomestitve oporečnih vodnih virov: oporečnost in visoka stopnja ogroženosti obstoječih vodnih virov izkazana s prekoračitvijo
vrednosti standardov za pitno vodo po slovenskih predpisih.
Modeli za ocenjevanje meril po posameznih področjih so sestavni del razpisne
dokumentacije.
VII. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijave v predpisani obliki
je ne glede na vrsto prenosa, do 15. 5.
2003 do 15. ure.
Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami iz razpisne dokumentacije je treba oddati na naslov: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer za vsako investicijo posebej v zaprti kuverti z navedbo naslova pošiljatelja, predmeta
prijave in napisom: “Prijava na javni razpis
za izdelavo programa izgradnje objektov
lokalne gospodarske infrastrukture na področju varstva okolja za obdobje 2004 –
2006 – Ne odpiraj – Vloga!“
Razpisna dokumentacija je kandidatom
na voljo vsak delovni dan od 10. 2. 2003
dalje med 13. in 15. uro na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije, javnem
skladu, 1000 Ljubljana, Trg Republike 3,
tel. 01/24-14-856, pri Ivi Kodermac, proti
plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 20.000 SIT. Kandidati se lahko dogovorijo tudi za dostavo razpisne dokumentacije po pošti.
Kolikor prijava ne bo oddana na originalnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, bo vloga zavržena.
Za dodatne informacije lahko kandidati pokličejo na Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo Antonijo Dodič, tel.
01/478-74-04, vsak delovni dan med
13. in 15. uro. Odgovori na vprašanja, pomembna za vse prijavitelje, bodo poslani
vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije za konkretno področje iz točke I. tega
razpisa.
Komisija bo v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene vloge pričela odpirati dne 19. 5. 2003, in sicer po vrstnem
redu prispetja.
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Ministrstvo bo o izidu razpisa obvestilo
vse prijavitelje v roku 45 dni po končanem
odpiranju.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-87214
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju z
bankami: Banka Koper d.d., Banka Zasavje, d.d. Trbovlje, bančna skupina NLB, Nova Ljubljanska banka d.d., Probanka d.d.,
objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
360,000.000 SIT, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 180,000.000 SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
20,000.000 SIT.
Najvišja možna obrestna mera za kredite
znaša
– od 1 do 3 let: 2,1% + TOM,
– nad 3 do 7 let: 2,7%+ TOM,
– nad 7 do 10 let: 3,3%+TOM.
Posamezne banke lahko nudijo ugodnejšo obrestno mero od navedene.
Informacije o višini obrestnih mer, ki jih
nudijo posamezne banke in so dogovorjene
s pogodbo med RCR in posamezno banko,
so na razpolago na sedežu RCR.
Doba vračanja kredita znaša od najmanj
1 leto do največ 10 let.
Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje
nepremičnin.
Moratorij za vračanje kredita znaša do 6
mesecev pri kreditih z dobo vračanja do
vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
Prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
Črpanje kredita je namensko, v skladu s
predloženo dokumentacijo. 25% zneska odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano
v gotovini, brez dokazil, za financiranje obratnih sredstev (v povezavi z investicijo).
2.2 Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR
z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
– Krediti in garancije se dodeljujejo za
naslednje namene:

– nakup strojev in opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja),
– financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo (do 25% vrednosti investicije).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej
– so podpisali vlogo za včlanitev ter
plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za male ali srednje velike gospodarske družbe po 51. in
72. členu Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
Občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.
V skladu s ‘’pravili delovanja GSZ’’ in
‘’pravicami ter obveznostmi članov GSZ’’
članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične
obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva (pridelava, predelava in trženje kmetijskih izdelkov), ribištva, jeklarstva in premogovništva,
– podjetja v težavah, ki so glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali so
kapitalsko neustrezna.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški izdaje dokumentacije in obdelave vloge znašajo 5.000 SIT in jih je potrebno poravnati v osmih dneh po prejemu
računa s strani RCR oziroma pred obravnavo vloge na garancijskem odboru, v
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nasprotnem primeru vloga ne bo obravnavana.
Prosilec mora ob podpisu pogodbe o
izdaji garancije plačati 1,5% provizijo od vrednosti kredita za izdano garancijo.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo največ v višini 0,3% letno od stanja kredita.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35b,
– Center za razvoj Litija, Kidričeva 1, Litija,
– Center za razvoj podjetništva, Gabrsko 12, Trbovlje,
– Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo
Razpis velja za leto 2003. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do
dneva porabe sredstev oziroma do 31. 12.
2003.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj enkrat mesečno. Vloge oddane do 10.
v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku
petih dni, bodo praviloma obravnavane in
rešene do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel.
03/566-05-04 in 03/566-05-05) oziroma
na vseh mestih, naštetih v točki 7. tega
razpisa.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje
Ob-87077
Javni razpis
za izbor kandidata za podelitev
koncesije za opravljanje javne službe
na področju splošne medicine v Občini
Pivka, v zdravstveni postaji Pivka
1. Naročnik – koncedent: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
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3. Vrsta in opis storitve: izvajanje negospodarske javne službe na področju splošne medicine v Občini Pivka.
4. Kraj izvedbe: Zdravstvena postaja Pivka, Kolodvorska 24, 6257 Pivka.
5. Čas izvedbe: koncesija se podeljuje
za nedoločen čas.
6. Na javni razpis se lahko prijavijo osebe določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljatelj so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Naslov službe ali osebe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: Občina Pivka, Družbene dejavnosti, Kolodvorska cesta 5, Pivka, oziroma Občina Pivka, Sprejemna pisarna, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v
času uradnih ur, in sicer ponedeljek in
petek: do 8. do 11. ure ter sredo od 8. do
11. ure in od 14. do 16. ure;
– dodatne informacije: Občina Pivka, Direktor občinske uprave, Janko Boštjančič
in Svetovalka za družbene dejavnosti, Jana
Knafelc, Kolodvorska cesta 5, Pivka, tel.
05/72-10-100.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev razpisne dokumentacije;
– raven strokovne usposobljenosti ponudnika;
– reference,
– druge prednosti in ugodnosti ponudnika.
9. Navedba zakonov, ki zadevajo koncesijo: Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94,
37/95, 8/96, 59/99, 90/99 in 62/01) in
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št.
98/99, 67/02 in 86/02).
10. Oddaja prijav:
– prijavo se odda na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, s
pripisom: “Ne odpiraj – razpis za podelitev
koncesije”.
– datum in ura do kdaj je potrebno oddati prijavo: 14. 3. 2003, do 12. ure.
11. Javno odpiranje ponudb bo 14. 3.
2003, 13. uri, v sejni sobi Občine Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
12. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo
je 21. 1. 2003
Občina Pivka
Št. 551-1/2003
Ob-87072
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji,
na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02,
88/02), 7. člena Statuta Občine Litija (Ur. l.
RS, št. 110/00, 2/01, 65/02) in v zvezi s
sklepom o začasni veljavnosti splošnih pravnih aktov Občine Litija za občino Šmartno
pri Litiji in Odlokom o ustanovitvi začasne
skupne občinske uprave (Ur. l. RS, št.
3/03), objavljata
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javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov in/ali projektov v javnem
interesu s področja socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Litija in
Občini Šmartno pri Litiji v letu 2003
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov/projektov s področja humanitarnih dejavnosti, ter preventivnih programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva ter preprečevanja zasvojenosti.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
osnovne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti s predmetnega področja in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj
že eno leto pred objavo tega razpisa,
– da imajo sedež na območju občine
Litija ali občine Šmartno pri Litiji,
(Izjema so pravne osebe z delovanjem
na območju več občin, regij ali države, ki
pa morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati,
da imajo svoje članstvo oziroma uporabnike
tudi iz občine Litija oziroma iz občine Šmartno pri Litiji).
– da bo program oziroma projekt izveden v letu 2003 na območju občine Litija ali
občine Šmartno pri Litiji, itd.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Osnovna merila za izbor:
– delež neproračunskih sredstev v finančni konstrukciji predlaganega programa/projekta,
– obseg, število vključenih izvajalcev in
trajanje programa/projekta,
– ciljna populacija uporabnikov, da je
predloženi program/projekt namenjen čim
večjemu številu uporabnikom v občini, itd.
Ostala merila so navedena in podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 4,500.000 SIT
za programe/projekte na območju Občine
Litija in 1,500.000 SIT na območju Občine
Šmartno pri Litiji, dokončna višina bo znana
po sprejetju proračuna Občine Litija za leto
2003 in posebej po sprejetju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2003 se
morajo porabiti v tekočem koledarskem
letu.
6. Rok za oddajo predlogov: rok za oddajo predlogov oziroma prijave na razpis je
petek, 28. 2. 2003, izključno po pošti s
priporočeno pošiljko. Šteje se, da je bil predlog oddan pravočasno, če je bil na poštnem naslovu oddan do vključno 28. 2.
2003 – poštni žig na dan 28. 2. 2003.
Nepravočasno oddanih predlogov komisija
ne bo upoštevala.
7. Oddaja in dostava predlogov: predlagatelji morajo svoje predloge poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj, javni razpis 2003 – sofinanciranje humanitarnih de-

javnosti in posebej ločeno pripisati: – za
Občino Litija ali – za Občino Šmartno.
Za sredstva kandidirajo predlagatelji glede na sedež predlagatelja ali kraj izvedbe
programa/projekta. Naslov za oddajo predlogov za obe občini je: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Na hrbtni strani ovojnice morajo predlagatelji napisati svoj naziv in
poštni naslov.
Predlogov, ki ne bodo ustrezno naslovljeni in posredovani priporočeno s poštno
pošiljko, komisija ne bo obravnavala.
8. Odpiranje predlogov: odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis
bo javno, potekalo bo v torek, 3. 3. 2003
ob 14. uri v mali sejni sobi št. 31, v prostorih Občine Litija.
Po pregledu vlog bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna vloga.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo obveščeni o izidu razpisa v dveh mesecih po
odpiranju predlogov.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 50 ali 52)
ali na spletnih straneh www.litija.net; dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo
na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti; soba 50 ali 52, tel. 01/898-12-11.
Občina Litija in
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 611-1/2003
Ob-87073
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji
na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 66/01, 53/02, 88/02) in 7. člena
Statuta Občine Litija (Ur. l. RS, št. 110/00,
2/01, 65/02) v zvezi s sklepom o začasni
veljavnosti splošnih pravnih aktov Občine
Litija za Občino Šmartno pri Litiji in Odlokom o ustanovitvi začasne skupne občinske uprave (Ur. l. RS, št. 3/03) objavljata
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov na področju ljubiteljske
kulture v občini Litija in občini Šmartno
pri Litiji v letu 2003
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje projektov na področju ljubiteljske kulture na območju Občine Litija in
Občine Šmartno pri Litiji v letu 2003. Področja sofinanciranja so: področje glasbe,
folklore in etno programa, gledališča in lutk,
fotografije, literature, založništva, plesa in
likovnega ustvarjanja.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje projektov.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
osnovne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti s področja ljubiteljske kulture in da imajo ustrezno re-
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gistracijo v skladu z veljavno zakonodajo
najmanj že eno leto pred objavo tega razpisa;
– da imajo sedež na območju Občine
Litija ali Občine Šmartno pri Litiji;
– da bo projekt izveden v letu 2003 na
območju občine Litija ali občine Šmartno
pri Litiji, razen sofinanciranja izobraževanja
strokovnih kadrov in udeležbe na tekmovanjih,…
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Osnovna merila za izbor:
– delež neproračunskih sredstev v finančni konstrukciji predlaganega projekta;
– časovni obseg in trajanje projekta;
– število nastopajočih izvajalcev iz občine, rang prireditve, tekmovanja, število obiskovalcev,..
Ostala merila so navedena in podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
sredstev znaša 11,000.000 SIT za projekte
na območju Občine Litija in 4,000.000 SIT
za projekte na območju Občine Šmartno
pri Litiji, dokončna višina bo znana po sprejetju proračuna Občine Litija za leto 2003
in po sprejetju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2003.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2003 se
morajo porabiti v tekočem koledarskem letu.
6. Rok za oddajo predlogov oziroma prijave: rok za oddajo predlogov je petek,
28. 2. 2003, izključno po pošti s priporočeno pošiljko. Šteje se, da je bil predlog
oddan pravočasno, če je bil na poštnem
naslovu oddan do vključno 28. 2. 2003 –
poštni žig na dan 28. 2. 2003. Nepravočasno oddanih predlogov komisija ne bo upoštevala.
7. Oddaja in dostava predlogov: predlagatelji morajo svoje predloge poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj, javni razpis 2003 – sofinanciranje ljubiteljske kulture in posebej ločeno pripisati: – za Občino
Litija ali – za Občino Šmartno.
Za sredstva kandidirajo predlagatelji glede na sedež predlagatelja in kraj izvedbe
javne prireditve. Naslov za oddajo predlogov za obe občini je: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Na hrbtni strani ovojnice
morajo predlagatelji napisati svoj naziv in
poštni naslov.
Predlogi, ki ne bodo ustrezno naslovljeni in posredovani s priporočeno poštno pošiljko, komisija ne bo obravnavala.
8. Odpiranje predlogov: odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis
bo javno, potekalo bo v torek, 4. 3. 2003
ob 12. uri v mali sejni sobi (št. 31) Občine
Litija.
Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k
dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni
po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot
nepopolna vloga.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo obveščeni o izidu razpisa v dveh mesecih po
odpiranju predlogov.
S predlagatelji projektov, ki bodo izbrani
na razpisu, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 50 ali 52)
ali na spletnih straneh www.litija.net; dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo
na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti; soba 50 ali 52, tel. 01/898-12-11.
Občina Litija in
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-87190
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševaje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 in
88/02) objavlja Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialnega varstva in
zdravstvenega varstva, ki jih bo v letu
2003 sofinancirala Občina Lendava
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
9220 Lendava.
2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na
področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni program za delo z
mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti,
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v Občini Lendava,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in
uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis.
Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa.
Na razpis se lahko prijavijo:
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– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne
dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Lendava, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Lendava,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki,
ki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
posebne socialne in zdravstvene programe
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja Občine Lendava.
Izvajanje programov se mora nanašati na
območje Občine Lendava, oziroma njene
občane.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2003 je
3,300.000 SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2003 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani
za opravljanje socialno varstvenih storitev –
namesto odločbe ali sklepa o registraciji se
lahko predloži odločba o statusu društva, ki
deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2003 morajo biti porabljena v letu
2003.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do 14. marca 2003 do 12. ure
na naslov: Občina Lendava, Oddelek za
družbene dejavnosti, Trg Ljudske pravice 5,
9220 Lendava.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Lendava).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z “Ne odpiraj – ponudbe
na razpis za sofinanciranje programov na
področjih socialnega varstva in zdravstvenega varstva“.
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9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 17. marca 2003 v prostorih
Občine Lendava. Odpiranje prijav ne bo
javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala, da
dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelj v
roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
45 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Lendava bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2003 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije: razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani na naslovu: Občina Lendava, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Ljudske pravice 5, vsak delovnik
med 8. in 10. uro.
Občina Lendava
Št. 4142-3/2003
Ob-87261
Na podlagi 11. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2002
(Uradne objave, št. 55/01) in sklepa župana št. K4142-3/2003 z dne 17. 1. 2003,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov za otroke in mladino v Mestni
občini Koper za leto 2003
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov za otroke
in mladino v Mestni občini Koper za leto
2003.
Sofinancirani bodo programi, ki so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok in mladine;
– zadovoljevanju interesov mladih;
– spodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki in mladino v Mestni občini Koper;
– prireditve večjega obsega, namenjene
otrokom in mladini.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma projekti s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva,
preventivni programi, mladinske aktivnosti
komercialnega značaja ter organizacija izletov in letovanj.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo društva, ustanove, druge nevladne organizacije in javni
zavodi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z otroki in mladino;
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– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper;
– prijavljeni program se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov;
– vsebina prijavljenega programa je
skladna s predmetom javnega razpisa;
– program se izvaja za otroke in mladino
iz Mestne občine Koper;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference na področju dela z otroki
in mladino;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2003;
– prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi
programi, za katere nimajo v zadostni meri
zagotovljenih drugih finančnih sredstev;
– program mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire financiranja.
Pogoji so izločitveni.
3. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, namenjeni otrokom od 6. do
14. leta starosti;
– programi, ki omogočajo množično
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz
Mestne občine Koper ne glede na socialni
položaj in oddaljenost od mesta;
– programi, ki se izvajajo že več let ali
predstavljajo stalno obliko dela.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov za otroke in
mladino je višina proračunskih sredstev v
letu 2002 (11,000.000 SIT). Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov
bo opredeljena s proračunom za leto 2003.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2003, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora
za vsak posamični program izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora
s podpisom izjave na razpisnem obrazcu
soglašati s preverjanjem namenske porabe
proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani
pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje do 10. 3.
2003 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega
dne oddati v sprejemni pisarni Mestne obči-

ne Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – prijava“, “Javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov za
otroke in mladino v Mestni občini Koper za
leto 2003 št. K4142-3/2003“. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po sprejetju proračuna za
leto 2003.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si
ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti Mestne občine Koper,
tel. 664-62-36.
Mestna občina Koper
Št. 4142-5/2003
Ob-87264
Na podlagi 11. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2002
(Uradne objave, št. 55/01) in sklepa župana št. K4142-5/2003 z dne 17. 1. 2003,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Koper za
leto 2003
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v
Mestni občini Koper za leto 2003.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/projektov:
– društev,
– samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture,
– zavodov,
– gospodarskih družb,
– samostojnih podjetnikov,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.
Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško
varstvene akcije.
2. Razpisna področja: Mestna občina
Koper sofinancira programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, filma
in videa, plesa, literature ter multimedialnih
projektov;
– reproduktivna kinematografija,
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– programi in projekti samostojnih
ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne in mladinske kulture;
– založništvo;
– kulturni programi in projekti italijanskih
skupnosti;
– likovna in galerijska dejavnost;
– sofinanciranje drugih akcij in projektov s področja kulture.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper;
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov
in zagotovljene druge vire financiranja;
– da imajo nosilci programa/projekta
večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa/projekta,
– da bo program ali del programa oziroma projekta izveden v letu 2003.
4. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– dosedanje delo in reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– programi/projekti z večletnim delovanjem,
– programi/projekti, ki v programskem
in izvajalskem pogledu znatno presegajo
splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualne, inovativne pristope.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje kulturnih programov/projektov je višina proračunskih sredstev v letu
2002 (55,000.000 SIT). Dokončna višina
sredstev za sofinanciranje programov bo
opredeljena s proračunom za leto 2003.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2003 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora
za vsak posamični program izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora
s podpisom izjave na razpisnem obrazcu
soglašati s preverjanjem namenske porabe
proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po

pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje
do 10. 3. 2003 na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, z
oznako: “Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
kultura 2003 št. K4142-5/2003“. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po sprejemu proračuna
za leto 2003.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si
ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti Mestne občine Koper.
Kontaktna oseba za nudenje informacij:
vesna.sirotic@koper.si, tel. 05/66-46-237,
05/66-46-239.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 4142-4/2003
Ob-87265
Na podlagi 11. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2002 (Uradne objave, št. 55/01) in sklepa župana,
št. K4142-4/2003 z dne 17. 1. 2003, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
socialnega varstva v Mestni občini
Koper za leto 2003
I. Predmet razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2003.
A) Programi humanitarnih društev, in
sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
B) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, te-
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rensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
C) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo za:
– področje A – humanitarna društva,
– področje B in C – humanitarna društva in zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali
dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. da imajo zagotovljene prostorske in
kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. da imajo pregledno in jasno finančno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
6. da imajo prijavitelji programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje oziroma reference
na področju, za katero se prijavljajo;
7. program ima predvideno sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
3. finančna konstrukcija programa;
4. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi z večletnim delovanjem;
– programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;
– programi, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente
javnih služb s področja socialnega varstva;
– programi, v katerih so izvajalci tudi prostovoljci.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov socialnega varstva je višina proračunskih sredstev v letu
2002 (23,000.000 SIT). Dokončna višina
sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva bo opredeljena s proračunom za leto 2003.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2003, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu
prijave, ki je sestavni del razpisne doku-
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mentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak posamezni program prijaviti na svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do
10. 3. 2003 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v
letu 2003, št. K4142-4/2003“. Na hrbtni
strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni v roku
30 dni po sprejemu proračuna za leto 2003.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2003, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za
oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje
desno), vsak dan v času uradnih ur ali na
spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti Mestne občine Koper,
tel. 05/66-46-256.
Mestna občina Koper
Št. 4142-6/2003
Ob-87266
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Mestna občina
Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Mestni občini Koper v letu 2003
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in investicijskih nalog na področju
športa v Mestni občini Koper za leto 2003.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju
Mestne občine Koper;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
– vrtci, osnovne šole, poklicne šole,
srednje tehnične in srednje strokovne šole
in visokošolski zavodi.
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Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo
vsaj eno leto v katerem so izvajali ustrezno
dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo organizirano redno vadbo oziroma, da redno izvajajo ustrezno dejavnost;
– da imajo društva urejeno evidenco
članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco
o številu udeležencev v posameznem programu.
2. V letu 2003 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
2. Športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami
3. Športna dejavnost študentov
4. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjena v kakovostni in vrhunski šport
5. Športna rekreacija
6. Kakovostni šport
7. Vrhunski šport
8. Šport invalidov
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
10. Informatika, založništvo in promocijska dejavnost
11. Delovanje občinske športne zveze ali javnega zavoda, ki izvaja organizacijske storitve na področju športa v Mestni
občini Koper
12. Priznanja športnikom in športnim
delavcem
13. Športne prireditve
V skladu s Pogoji, merili in normativi za
vrednotenje športnih programov v Mestni
občini Koper bomo del sredstev namenili
za prednostne športne panoge v občini.
3. Sofinanciranje investicijskih nalog:
– sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, kjer se
izvaja nacionalni program športa;
– sofinancirali bomo investicije na športnih objektih, ki so v lasti Mestne občine
Koper;
– izdelana mora biti natančna finančna
konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev;
– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor.
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi Pogojev, meril in normativov za
vrednotenje športnih programov v Mestni
občini Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
Športna zveza lahko na javni razpi prijavi
le lastne programe.
4. Okvirna sredstva vrednost razpisanih
sredstev za sofinanciranje športnih programov in programov za investicijsko vzdrževanje na področju športa je višina proračunskih sredstev v letu 2002 (165,000.000).
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje
programov bo opredeljena s proračunom
za leto 2003.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2003, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora
za vsak posamični program izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje
do 10. 3. 2003 na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj-prijava“, “Javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2003 št.
K4142-6/2003“.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene pošiljatelju.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po sprejemu proračuna za
leto 2003.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur v sprejmni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti Mestne občine Koper,
tel. 66-46-260.
Mestna občina Koper
Št. 4142-7/2003
Ob-87267
Na podlagi določil 11. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Koper za leto
2002 (Uradne objave, št. 55/01) in sklepa
župana št. K4142-7 z dne 17. 1. 2003, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov, ki niso
predmet drugih razpisov v Mestni
občini Koper za leto 2003
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki niso zajeti v programih drugih
razpisov Mestne občine Koper, kot so programi udeležencev NOB, upokojencev in
častnikov.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov: društev in zavodov
(za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti).
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2002;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK za leto 2003, je
višina proračunskih sredstev v letu 2002
(8,000.000). Dokončna višina sredstva za
sofinanciranje programov bo opredeljena s
proračunom za leto 2003.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2003, v skladu s
predpisi, ki določaja izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je
sestavni del razisne dokumentacije. Kolikor
prijavitelj prijavlja več programov, mora za
vsak posamični program izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
rok za oddajo prijav je ponedeljek, 10. marca 2003. Razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani
Mestne občine Koper, www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, z
oznako: “Ne odpiraj – Prijava na razpis –
drugo 2003, št. K4142-7/2003“. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku
30 dni po sprejetju proračuna za leto 2003.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si
ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejmni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti Mestne občine Koper,
tel. 66-46-239.
Mestna občina Koper

Št. 35101-195/2001
Ob-87323
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210
Sežana, na podlagi sklepa občinskega sveta št. 06202-5/02-27 z dne 8. 7. 2002
objavlja
javni razpis
za pridobitev soinvestitorja za obnovo
oziroma rekonstrukcijo ter prodajo
objekta Stari grad,
ki stoji na p.š. 6579/1 in 6579/2, obe
k.o. Sežana.
1. Predmet rekonstrukcije in prodaje:
predmet javnega razpisa je nepremičnina –
poslovno stanovanjski objekt v izmeri 919,27
m2, ki leži na zemljišču p.š. 6579/1 v izmeri
623 m2 in na zemljišču p.š. 6579/2 v izmeri
581 m2, k.o. Sežana, v lasti Občine Sežana.
Kopija katastrskega načrta, na katerem je
razvidna nepremičnina, ki je predmet tega
javnega razpisa, je priloga k razpisu in je na
vpogled na Občini Sežana, Partizanska c. 4,
Sežana, II. nadstropje, soba 72.
2. Vrednost nepremičnin
Vrednost celotne nepremičnine znaša
122,038.145 SIT in je določena s cenitvijo
zapriseženega sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke Antona Kunsta, univ.
dipl. inž. gradb.
V ceni nepremičnine je vključena vrednost objekta (Stari grad), vrednost stavbnega in funkcionalnega zemljišča ter dvorišča, komunalne opreme ter zunanje ureditve.
Vrednost nepremičnine navedene v prvem odstavku na dan 18. 1. 2002 znaša
122,038.145 SIT in velja kot izhodiščna cena. Ponudnik lahko v ponudbi navede tudi
višjo ceno, za katero je pripravljen odkupiti
nepremičnino. Odkup se lahko izvede pred
ali po rekonstrukciji.
Pogodbena vrednost nepremičnine se
bo na dan plačila kupnine revalorizirala z
indeksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
Davek na promet nepremičnin (oziroma
DDV) in drugi stroški ter dajatve, ki niso
zajeti v ceno in bodo strošek izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo zakonske splošne pogoje za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetnik izpis iz registra Davčne uprave Republike Slovenije. Priložiti je potrebno še
potrdilo o tem, da ponudnik ni imel v zadnjih šestih mesecih blokiranega žiro oziroma transakcijskega računa. Fizične osebe
morajo priložiti potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije. Navedeni dokumenti ne
smejo biti starejši kot 30 dni.
V prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke: EMŠO (samo fizične osebe),
davčno številko, matično številko (samo
pravne osebe), št. transakcijskega računa
in telefonsko številko.
Ponudniki morajo prevzeti in urediti vsa
razmerja s sedanjimi uporabniki teh prostorov. V objektu so tri zasedena stanovanja.
– prvo stanovanje se nahaja v objektu in
na zemljišču, ki sta predmet razpisa in je
last uporabnika, ter ni zajeto v cenitvi,
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– v drugem stanovanju je najemnik stanovanja, s katerim je Občina Sežana izgubila tožbo in mu je potrebno zagotoviti ustrezno nadomestno stanovanje po sodbi št.
P169/93-10 oziroma odškodnino,
– družino iz tretjega stanovanja je potrebno preseliti v drugo najemniško stanovanje.
Vsak ponudnik mora pred iztekom roka
za prijavo plačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine v višini
12,203.814,50 SIT na transakcijski račun
Občine Sežana (odprt pri Banki Slovenije)
št. 01311-0100005909, pri čemer morate
navesti namen nakazila: varščina za Stari
grad.
Varščina se bo v primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot plačilo dela kupnine.
Fotokopijo dokazila o plačilu varščine
mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na
razpis.
V primeru, da bo ponudnik izpolnil pogoje za sklenitev pogodbe, pogodbe pa v
roku 7 dni po pozivu ne bo podpisal, se mu
varščina ne bo vrnila in bo zapadla v korist
občine, k podpisu pogodbe pa bo pozvan
naslednji najugodnejši ponudnik.
Ostalim udeležencem javnega razpisa,
ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev in ne
bodo izbrani za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v
10 dneh po zaključku postopka javnega
razpisa.
Ponudnik bo dolžan celotno kupnino poravnati v roku, ki se na podlagi ponudbe
opredeli v pogodbi. Rok plačila bo bistvena
sestavina pogodbe, zato lahko Občina Sežana v primeru, ko kupec ne bo poravnal
kupnine v predvidenem roku, od pogodbe
odstopi. Varščina zapade v korist občine.
Ker je razveljavitev povzročil ponudnik z neupoštevanjem rokov, ki jih je sam ponudil v
razpisu, se odpoveduje kakršnim koli terjatvam do Občine Sežana.
Ponudnik dobi premoženje v last po plačilu celotne kupnine, oziroma lahko ponudnik predvidi, da se premoženje prenese v
last kupcem, ki bodo objekt odkupili po rekonstrukciji.
S pogodbo bo ponudnik dolžan sprejeti
tudi naslednje obveznosti:
– plačati davek na promet nepremičnin
oziroma DDV,
– plačati stroške notarja,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve
v skladu s predpisi,
– v celoti obnoviti in izvesti rekonstrukcijo objekta Stari grad, ter za vsa dela pridobiti ustrezna dovoljenja,
– izvesti prodajo prenovljenega objekta
po dinamiki, ki je razvidna iz ponudbe ponudnika-kupca in urediti načrt etažne lastnine ter pripraviti vse listine za postopek
vknjižbe.
Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo bo
predlagala občina, ko bo ponudnik do nje
poravnal vse obveznosti in pripravil ustrezne zemljiškoknjižne predloge. V primeru
prodaje tretjim osebam po rekonstrukciji,
se na podlagi načrta etažne lastnine prenese objekt v last tem lastnikom.
Ponudnik mora k prijavi na razpis predložiti podpisano izjavo, da je proučil vso razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje.

Stran

734 / Št. 13 / 7. 2. 2003

Rok za prijavo je vključno petnajsti dan
po objavi tega razpisa.
Ponudbe morajo biti oddane v pisni obliki
v zapečatenih ovojnicah z oznako: “Ne odpiraj! Javni razpis za pridobitev soinvestitorja
za obnovo in rekonstrukcijo objekta Stari
grad“ in poslane ali osebno vročene na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210
Sežana.
Obravnavane bodo samo pravočasno
prispele in popolne ponudbe. Občina tudi
ne bo obravnavala ponudb ponudnikov, ki
nimajo do nje poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bosta upoštevana kriterija višina ponudbene
cene in krajši rok dinamike prodaje in plačila občini, ki ju mora ponudnik obvezno navesti v svoji ponudbi. V primeru, da kupec –
investitor ne izvede prodaje v skladu s ponujeno dinamiko, mora plačati penale v višini 5% od mesečno predvidenega plačila.
Občina si pridržuje pravico, da prodajne
pogodbe ne sklene niti z najugodnejšim ponudnikom in da kadarkoli med postopkom
javnega razpisa ali pred sklenitvijo pogodbe
razveljavi opravljena dejanja in ne proda celotnega ali dela razpisanega stvarnega premoženja. Kakršnekoli stroške, ki jih bodo
imeli ponudniki, nosijo ponudniki sami.
Dokumentacija in informacije so interesentom na razpolago pri Majdi Valentinčič,
univ. dipl. inž. gradb. in Saši Likavec Svetelšek, dipl. soc. del., na Občini Sežana,
Partizanska c. 4, Sežana, v II. nadstropju
nove stavbe v sobi št. 75 in 72, tel.
05/731-01-09, 05/731-01-25.
Pojasnila o vsebini razpisa in razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati le pisno od kontaktne osebe navedene v razpisu. Skrajni rok za pojasnilo in informacije je
5 dni pred potekom roka za prijavo.
Občina Sežana
Ob-87074
Javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je poslovni objekt
Vodovod na lokaciji Koroška c. 41 v Kranju,
ki zajema parc. št. 333 v velikosti 1.010 m2
(868 m2 stavbišče, 142 m2 dvorišče).
Objekt je bil v letu 1962 adaptiran in
nadzidan za eno etažo ter obsega 1.119,31
m2 koristne površine.
V objektu se opravlja dejavnost upravljanja in vzdrževanja vodovoda. Dejavnost
bo do konca leta 2003 v celoti preseljena
na novo lokacijo – servisni objekt Zarica v
Kranju.
Izklicna cena za nepremičnino znaša
128,500.000 SIT.
2. Ponudnik mora najmanj en dan pred
odpiranjem ponudb položiti varščino v višini 5% od izklicne cene na transakcijski
račun Komunale Kranj d.o.o., št.
07000-0000464429, z navedbo “varščina za javno dražbo“. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
drugim pa brez obresti vrnjena v 15 dneh
po sprejemu sklepa o izbiri.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma
naziv pravne osebe in njen točen naslov,
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– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe (ne starejši od 30 dni), ki morajo biti
registrirane in imajo sedež v RS oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje.
Prepozno predložene, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.
4. Ponudbo je treba poslati priporočeno, ali osebno vročiti na naslov: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, v zaprti ovojnici z
oznako: “Ponudba za nakup nepremičnine“
– “Ne odpiraj“.
5. Rok za zbiranje ponudb je do vključno dne 24. 2. 2003 do 11.30, ne glede na
to, ali bodo oddane osebno ali po pošti.
6. Odpiranje pisnih ponudb bo 24. 2.
2003 ob 12. uri na naslovu Komunala Kranj
d.o.o, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
7. V primeru, da se na razpis za nakup
nepremičnine javi več ponudnikov, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno, glede na objavljeno izklicno ceno in
najkrajši rok plačila celotne kupnine.
8. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik sprejel najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.
9. Pisna pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v roku
15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
se izbrani ponudnik v 8 dneh od poziva
naročnika k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist Komunale Kranj d.o.o.
10. Vse stroške, ki predstavljajo davek,
sodne takse in stroške notarja, plača
kupec.
11. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po selitvi dejavnosti na
novo lokacijo (december 2003), ter po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
12. Natančnejše podatke o nepremičnini ter ostale informacije dobijo ponudniki
na naslovu: Komunala Kranj d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
04/28-11-350 – Pešak Jože.
Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Št. 022-1/2003
Ob-87069
Svet zavoda Osnovna šola Fran Kocbek
Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342
Gornji Grad, razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter
43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2003 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Fran Kocbek Gornji
Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji
Grad, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja“.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Fran Kocbek
Gornji Grad
Su 32/2003
Ob-87094
Republika Slovenija, Delovno sodišče v
Celju, Gregorčičeva 6, 3000 Celje, objavlja prosto delovno mesto
strokovnega delavca,
za katerega se sklene delovno razmerje
za nedoločen čas.
Pogoji za zasedbo so naslednji:
– splošni pogoji: po Zakonu o delavcih
in državnih organih,
– izobrazba: univ. dipl. prav.,
– delovne izkušnje: 2 leti,
– dodatni pogoji: pravniški državni izpit,
poznavanje dela z računalnikom, znanje tujega jezika,
– poskusno delo: 3 mesece.
Rok za prijavo je 15 dni.
Delovno sodišče v Celju
Št. 111-9/2003-0515
Ob-87318
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Trebnjem.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 324-48/01/18
Ob-87432
Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na
podlagi drugega odstavka 8. člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 44/02) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe
geografskega porekla za PIRANSKO
SOL
24. 1. 2003 je Urad RS za priznavanje
označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v
nadaljevanju urad), Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, prejel popolno vlogo za priznanje označbe geografskega porekla za:
PIRANSKO SOL
Vlagatelj: SOLINE, Pridelava soli
d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož.
Vloga s specifikacijo se vodi pod št:
324-48/01 in je na vpogled javnosti in
vsem zainteresiranim v uradu (Dunajska 56,
58, VIII. nadstropje, soba 810) ob predhodni najavi na tel. 01/478-90-08 vsak delovni dan od 9. do 11. ure, 21 dni po objavi
tega obvestila.
Pisne pripombe k vlogi se lahko dajo v
21 dneh po objavi tega obvestila na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil
dr. Anton Svetlin
direktor

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Ob-87075
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava
RS, Območna geodetska uprava Ljubljana,
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS št. 80/99 in
70/00) in po pooblastilu vodje Območne

geodetske
uprave
Ljubljana
št.
021-4/2000-1 z dne 3. 10. 2000, po uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:
1. V postopku odmere stavbišča parc.
št. *535, k.o. Gradišče II, z naslovom Postojnska ulica 25, Ljubljana, na vlogo pooblaščenca imetnika pravice na delu stavbe
Geodet inženiring d.o.o., Celovška cesta
150, Ljubljana, se solastniku parcele št.
*535 – Zavod za zadružno gradnjo OLO,
Ljubljana, ki kot pravna oseba ne obstaja,
zaradi sodelovanja v navedenem upravnem
postopku ureditve meje ter zavarovanja lastnikovih pravic in pravnih koristi, postavi
začasnega zastopnika, in sicer: Andraž Šinkovec, Območna geodetska uprava, Izpostava Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III,
1000 Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-654/2001-6 Ob-87076
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Golja Igorja, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Golja Igorju, roj. 26. 9. 1969, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Dolu pri Ljubljani,
Senožeti 8, 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. 34-2003
Ob-87091
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99,
70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št.
031-4/2002-0001 z dne 3. 10. 2002, v
upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Moščanci, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijski udeleženki, Frančiški Horvat, Dolina 30,
se postavi Ludvik Novak, župan Občine Puconci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko stranka pridobi procesno
sposobnost in se pojavi sama ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 34-2003
Ob-87160
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99,
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70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št.
031-4/2002-0001 z dne 3. 10. 2002, v
upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Šalovci VI, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijski udeleženki, Miketič Ceciliji, Kanada, se
postavi Gyergyek Silva, Vidonci 26.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-09-21102-659/2001-6 Ob-87274
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi 1. odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/2000, 52/2002) in
pooblastila načelnice št. 2/02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Kreis Gordane, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Kreis
Gordani, roj. 31. 10. 1967, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Kristanova ulica 4, 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.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1341/03-028/2-98
Ob-87317
V register političnih strank se pod zaporedno številko 37, kjer je vpisana Stranka
demokratske akcije Slovenije, s skrajšanim imenom SDA Slovenije in s kratico
imena SDAS, vpiše sprememba statuta.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 007-2/2002-241
Ob-87044
Pravilnik družbe E-šport konfekcija
neodvisnost KNSS, Cesta Kozjanskega
odreda 21, 3230 Šentjur, ki je hranjen v
Upravni enoti Šentjur pri Celju, na podlagi
odločbe št. 007-1/99-230 z dne 6. 10.
1999 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 7 z matično številko 1133462, se izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Št. 127-2/2003
Ob-87322
1. Veljavna pravila Sindikata vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije, Vrtec Pedenjped Novo mesto, s sedežem
v Novem mestu, Šegova ulica 22,
8000 Novo mesto, ki so bila dne 15. 1.
2003 sprejeta na zboru sindikata, se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno št. 190 in matično številko
1713442.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-1/03-4
Ob-87314
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 30. 1. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v
skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Perftech d.o.o., Pot na Lisice 4, 4260 Bled, in Ring d.o.o. Kranj,
Bleiweisova 14, 4000 Kranj, skladna s
pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvršila na podlagi
pogodbe o nakupu 100% lastniškega deleža družbe Ring s strani podjetja Perftech.
Koncentracija zadeva zlasti trg informacijske tehnologije. Obe stranki sta dejavni na področju strojne in programske
računalniške opreme. Perftech je nadalje
dejaven tudi na področju telekomunikacij,
zlasti pri ponujanju medomrežnih povezav
in internetnih storitev. Urad je presojal
učinke koncentracije zlasti na trgu programske in strojne opreme. Urad je predvsem ob upoštevanju stanja konkurence
na trgu ugotovil, da ni izkazan resen sum
glede skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-82/02-5
Ob-87491
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 31.
1. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Gorenje Notranja oprema d.d., Partizanska 12, Velenje (v nadaljevanju: GNO), in Glin
K&M, proizvodnja pohištva, d.o.o., Lesarska 10, Nazarje (v nadaljevanju:
Glin K&M), skladna s pravili konkurence
in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Glin K&M s strani družbe GNO, s čimer je
slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo Glin K&M.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti
ponudbe in povpraševanja na trgih kuhinjskega, kopalniškega in drugega pohištva,
keramičnih ploščic in oplemenitenih ivernih plošč je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Lastniški delež: 100% lastnik: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Ivanuša.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Št. 13/2003
Ob-87156
Ime publikacije: Študentski univerzitetni časopis Spekter.
Naziv izdajatelja: Študentska organizacija Univerze v Mariboru (v nadaljevanju
ŠOUM).
Sedež: Gosposvetska cesta 83, 2000
Maribor.
Matična številka: 5492122
Davčna številka: 64710564
Direktor ŠOUM: Drago Žura.
Nadzorni svet ŠOUM: Vanja Jus, Branko Klarič, Tjaša Starčič, Zdenko Škraban,
Katja Boh, Andrej Uratnik, Klemen Tasič.
Svet Študentskega centra za razvoj medijev ŠOUM: Vanja Jus, Klemen Tasič, Jure Mlakar, Vinko Mandl ml., Eva Lap.
Vodja organizacijske enote Študentski
center za razvoj medijev ŠOUM: Bogdan
Stupar.

Ob-87043
Medij: Viva.
Izdajatelj in založnik: Studio moderna,
d.o.o.
Direktorica: Livija Dolanc.
Lastnik izdajatelja (100%): Pusch,
d.o.o., Prapretno 46, Hrastnik.
Ob-87045
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Aljoša Tomaž, Zlatko Kavčič, Niko
Kač, Nataša Pukl, Vojko Čok, Cvetka Selšek, Zdenko Fritz, Romana Pajenk, Viktor
Lenče, Tomaž Rogelj, Črtomir Mesarič, Andrej Hazabent in Jože Stegne.
Ob-87046
Ime javnega glasila: Profit.
Izdajatelj: Alpha, d.o.o., Trdinova ulica
11a, Novo mesto.
Lastnik več kot 10% kapitala: Alpha,
d.o.o., Trdinova ulica 11a, Novo mesto.
Uprava: Jože Simčič, direktor in v.d.
odgovornega urednika.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Ob-87048
Ime medija: Revija X.
Izdajatelj: Uniplet Seme k.d., C. v Bevče 13, Velenje.
Lastnika:
– komanditist: Seme Gregor, C. v Bevče 13, Velenje,
– komplementar: Jamer-Seme Joža, C.
v Bevče 13, Velenje.
Ob-87092
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.

Št. 13/70-587
Ob-87093
Ime medija: Glas občine Naklo.
Lastnik medija v 100%: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
Imena članov organa upravljanja: glavni
in odgovorni urednik: Janez Kuhar, člani
uredniškega odbora: Janez Ivan Štular,
Marjan Babič, Meta Dežman, Ivan Meglič,
Jože Mohorič, Franci Šinkar, Mihaela Križaj in Stanislav Koselj.
Imena članov nadzornega organa: Franci Fister, Marinka Jošt in Polde Verbič.

Št. 11/200600-0001/02
Ob-87165
1. Ime medija: Naš časopis.
2. Firma in sedež pravne osebe, ki ima
v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali najmanj 5% delež upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic:
– Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika,
– Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica,
– Občina Horjul, Horjul 57, Horjul.
3. Imena članov organa za upravljanje
in nadzornega organa izdajatelja: odgovorna oseba izdajatelja: dr. Marjan Rihar –
župan, v.d. odgovornega urednika – Simon Seljak, Komisija za izdajanje glasila.
Ob-87243
Ime medija: Dialogi.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala: Emica Antončič,
Gregorčičeva 15, Maribor.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič, direktorica.
Ob-87306
Ime medija: Televizija Celje.
Izdajatelj: TV Celje, d.o.o., Mariborska
86, 3000 Celje.
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Lastniki:
– Pfeifer Ivan, Muzejski trg 4, 3000 Celje – 51%,
– Šopar Janko, Matevža Haceta 12,
3000 Celje – 9%.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Pfeifer Aljoša, Pod Gabri 33,
3000 Celje.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Popravek
Št. 1/0-214/6-2003
Ob-87169
Telekom Slovenije, d.d., objavlja popravek objave Cenika storitev, veljavnega od
1. 6. 2003, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003.
Pod točko 1.2.2. - Naročnina za enostavni dostop se doda sledeča opomba:
V naročnino za Enostavni dostop je vključeno omogočanje uporabe naslednjih dopolnilnih storitev: preusmerjanje klica po tretjem pozivu (CFNR), preusmerjanje klica ob
zasedenem naročniku (CFB), omejitev identifikacije kličočega (CLIR), brezpogojno preusmerjanje klica (CFU) ter tonsko izbiranje
(DTMF). Storitvi omejitev identifikacije kličočega (CLIR) in tonsko izbiranje (DTMF)
se aktivirata na posebno željo naročnika.
Telekom Slovenije, d.d.

Objave
gospodarskih družb
Ob-87321
V skladu z drugim odstavkom 64. člena Zakona o prevzemih, obveščamo delničarje, da nas je Nacionalna finančna
družba za opravljanje investicijskih skladov d.o.o. obvestila, da je postala lastnik
in imetnik skupaj 200.571 delnic, izdajatelja Mariborske livarne Maribor d.d., kar
je več kot 10% vseh delnic družbe.
Mariborska livarna Maribor d.d.
Ob-87490
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Hermes Plus, računalniški in merilni
sistemi d.d., Šlandrova 2, Ljubljana in direktor družbe Probis, poslovni informacijski sistemi d.o.o. Ljubljana, Šlandrova 2,
Ljubljana objavljata
obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani dne 3. 2. 2003, predložena pogod-

ba o poenostavljeni pripojitvi družbe z
omejeno odgovornostjo Probis, poslovni
informacijski sistemi d.o.o. Ljubljana, kot
prevzete družbe k delniški družbi Hermes
Plus, Računalniški in merilni sistemi d.d.,
kot prevzemni družbi.
Delničarje oziroma družbenike obeh
družb uprava prevzemne družbe in direktor prevzete družbe opozarjata na njihove
pravice iz drugega do četrtega odstavka
516. člena in na pravico iz tretjega odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Hermes Plus d.d.
predsednik uprave
Probis d.o.o.
direktor

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-87062
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, direktorica družbe
Blok reciklaža odpadne elektronike in zbiranje odpadnih barvnih kovin d.o.o., Šlandrova 4A, 1000 Ljubljana, vpisane v sodni
register sodišča v Ljubljani pod številko
vložka 1/17548/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet dne 20. 1. 2003.
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih
34,517.000 SIT zmanjša za 25,000.000
SIT in odslej znaša 9,517.000 SIT. Pozivam vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo s prej navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Blok d.o.o., Ljubljana
Ob-87225
Uprava družbe Elmont Bled d.d., Sp.
Gorje 3a, 4247 Zg. Gorje, skladno s prvim
odstavkom 350. člena ZGD objavlja, da je
skupščina na svoji seji dne 26. 8. 2002
sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
zaradi umika 16.884 lastnih delnic po
nominalni in emisijski vrednosti 1.000 SIT
za posamezno delnico, iz dosedanjih
54,988.000 SIT na 38,104.000 SIT
osnovnega kapitala.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register in bodo svoje terjatve prijavili v roku 6 mesecev od objave
tega sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje, kolikor ne bodo mogli biti poplačani.
Skladno s prejetim sklepom upnike
opozarjamo na pravico prijave svojih terjatev.
Elmont Bled d.d
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Izvršbe in
zavarovanja
Z 01/00059
IZ-21782
Na podlagi izvršljivega seznama zaostalih obveznosti Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada Koper, Izpostave Koper, z dne 9. 10. 2001, in sklepa sodišča opr. št. Z 01/00059 z dne 12.
10. 2001, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve do dolžnice Mazi Tjaše s.p., Prisoje
7, Koper, v znesku 2,878.043,50 SIT,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor št.
2-B v pritličju, vhod A, v izmeri 48,30 m2, v
objektu Olmo Koper na naslovu Prosoje 7,
na parc. št. 467/1, ko.o. Semedela in garaže št. 1 v stanovanjskem bloku v Prisojah
5, Koper, v izmeri 16,34 m2, kar je last
dolžnice, kar je razvidno iz pogodbe, sklenjene med Mazi Tjašo in SKB d.o.o. Ljubljana, št. 112/014/1993 z dne 9. 2. 1993
in pogodbe med Koterle Marinom, Cesta
na Markovec 61, in Mazi Tjašo z dne 16. 5.
1994.
Ta zapisnik bo razglašen na sodni deski
sodišča.
Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 11. 2002
Z 128/2002
IZ-21037
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. Z 128/2002 z dne 4. 10.
2002, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 3, v skupni izmeri 64,47 m2, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Ul.
Janeza Puharja 2, Kranj, stoječega na parc.
št. 184/1 vl. št. 269, k.o. Huje, s sorazmernim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču hiše, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi in ga je zastavni dolžnik Borislav Jama, roj. 5. 3. 1963, Gogalova ulica
9, Kranj, pridobil po kupoprodajni pogodbi
z dne 4. 2. 2002, ki jo je sklenil z Ivico
Pajič iz Šentvida pri Ljubljani, Stanežiče 36
B, na naroku 26. 11. 2002 zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 1151/0002477-00 z dne 5. 2.
2002, v višini 14.000 EUR s pripadki, v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 11. 2002
Z 76/2001
IZ-1400
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici opr. št. Z 76/2001 z dne 29. 10.
2002, je bilo trisobno stanovanje v izmeri
83,91 m2, s pripadajočo garažo, kletjo, z
drvarnico in pomožnimi prostori, v stanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 491/2,
parc. št. 491/3, vl. št. 1003, k.o. Lancovo,
katerega lastnica je zastaviteljica Anita Šlibar, Dvorska vas 24/a, Begunje na Gorenjskem, na podlagi originalne prodajne po-
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godbe z dne 18. 7. 2000, sklenjene med
Potočnik Veroniko, Rovte 8, Podnart, kot
prodajalko in zastaviteljico kot kupcem, zarubljeno v korist upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 4,954.765,50 SIT, z vsemi pripadki.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 29. 10. 2002
IZ-87510
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 104/2003 z dne
27. 1. 2003, je bilo stanovanje številka 201
v skupni izmeri 50,46 m2 v stanovanjski hiši
na Kardeljevi 057 v Mariboru, ki leži na
parceli številka 100, katastrska občina
Spodnje Radvanje, last dolžnice in zastaviteljice Satjam, Zastopanje in posredovanje,
trgovina, založništvo, tečaji, Nerina Divjak
Darman, s.p., Radvanjska c. 006, Maribor,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
31. 12. 2002, sklenjene s prodajalcem Postogna d.o.o., Gosposka 011, 2000 Maribor, zastavljeno v korist upnice Probanke
d.d. Maribor, Gosposka 023, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,800.000 SIT s pripadki.
IZ-87511
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 112/2003 z
dne 29. 1. 2003, je bilo enosobno stanovanje št. 9 v izmeri 42,01 m 2, vključno z
odprto teraso, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 4,58 m2, ki se nahaja v I.
etaži stanovanjskega objekta H Nova vas
II/A, zgrajenega na parceli številka 1118,
katastrska občina Spodnje Radvanje, last
dolžnika Golden Products d.o.o., Prušnikova ul. 052, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 8. 1997,
sklenjene z Vrbnjak Ludvikom iz Maribora, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,500.000 SIT s
pripadki ter bodoče in pogojne denarne
terjatve v višini največ 1,000.000 SIT s
pripadki.
IZ-87512
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 114/2003 z
dne 28. 1. 2003, je bilo stanovanje v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu Vinarska ul. 7/b, 2000 Maribor, v izmeri
66,06 m2, ki stoji na parc. št. 315, vpisani pri vl. št. 1374, k.o. Koroška vrata, last
zastaviteljev Lesnik Špele in Lesnik Robija, na podlagi prodajne pogodbe z dne
21. 8. 1996, sklenjene med Marjeto Selar, Vinarska 7/b, Maribor in Lesnik Špelo in Lesnik Robijem, z rubežem navedenih nepremičnin, ki predstavlja ustanovitev zastavne pravice, zastavljeno v korist
upnice Volksbank-Ljudske banke d.d.,
Dunajska 128A, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 29.300 EUR s
pripadki v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem
na dan črpanja kredita.
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IZ-87513
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 128/2003 z dne
31. 1. 2003, so nepremičnine - stanovanja,
ki še niso vpisana v zemljiško knjigo kot
etažna lastnina in so last dolžnika Intent
d.o.o., Mariborska c. 023, Celje, do celote
ter predstavljajo:
– stanovanje številka 20, v velikosti
27,71 m2 na naslovu Brodarjeva ulica 4,
Celje, stoječe na parceli številka 437 k.o.
Celje,
– stanovanje številka 36, v velikosti
30,19 m2 na naslovu Čopova 23, Celje, stoječe na parceli številka 710/28 k.o. Celje,
– stanovanje številka 62, v velikosti
27,30 m2 na naslovu Čopova 23, Celje,
stoječe na parceli številka 1146 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 37, v velikosti
39,55 m2 na naslovu Čopova 23, Celje,
stoječe na parceli številka 710/28 k.o. Celje in
so navedena v kupoprodajni pogodbi št.
01/2001 z dne 26. 3. 2001, sklenjene med
Slovenske Železarne - Livarna Štore, Železna cesta 003, v stečaju, kot prodajalcem in
Intent d.o.o. Celje kot kupcem
ter nepremičnine - stanovanja, ki še niso
vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina in so last dolžnika Intent d.o.o., Mariborska c. 023, Celje, do celote ter predstavljajo:
– stanovanje številka 0, v velikosti
42,26 m2 na naslovu Ulica XIV. Divizije 37,
Štore, stoječe na parceli številka 1164/3
k.o. Štore,
– stanovanje številka 6, v velikosti
36,02 m2 na naslovu Na Pečovju 4, Štore,
stoječe na parceli številka 1274 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
38,88 m2 na naslovu Na Pečovju 4, Štore,
stoječe na parceli številka 1274 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
39,04 m2 na naslovu Na Pečovju 4, Štore,
stoječe na parceli številka 1274 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 33, v velikosti
72,68 m2 na naslovu Ulica Cvetke Jerin 1,
Štore, stoječe na parceli številka 1423/15
k.o. Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
40,55 m2 na naslovu Ulica XIV. Divizije 14,
Štore stoječe na parceli številka 1146 k.o.
Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
38,17 m2 na naslovu Na Pečovju 4, Štore,
stoječe na parceli številka 1274 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
42,41 m2 na naslovu Ulica XIV. Divizije 21,
Štore, stoječe na parceli številka 1146 k.o.
Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
46,596 m2 na naslovu Kovinarska 22, Štore, stoječe na parceli številka 1242/1 in
1342/2 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
31,91 m2 na naslovu Razgledna 2, Štore,
stoječe na parceli številka 1366/1 k.o. Teharje,

– stanovanje številka 21, v velikosti
44,04 m2 na naslovu C. Kozjanskega odreda 8, Štore, stoječe na parceli številka
1422/1 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 57, v velikosti
69,99 m2 na naslovu Ulica Cvetke Jerin 1,
Štore, stoječe na parceli številka 1423/15
k.o. Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
36,61 m2 na naslovu Na Pečovju 4, Štore,
stoječe na parceli številka 1274 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
46,08 m2 na naslovu Ulica XIV. Divizije 27,
Štore stoječe na parceli številka 1152 k.o.
Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
48,55 m2 na naslovu Na svetino 1, Štore,
stoječe na parceli številka 1546 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
43,27 m2 na naslovu Ulica XIV. Divizije 21,
Štore stoječe na parceli številka 1146 k.o.
Teharje,
– stanovanje številka 11, v velikosti
40,19 m2 na naslovu Ulica XIV. Divizije 11,
Štore,
– stanovanje številka 3, v velikosti
36,76 m2 na naslovu Na Pečovju 4, Štore,
stoječe na parceli številka 1274 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
38,88 m2 na naslovu Na Pečovju 4, Štore,
stoječe na parceli številka 1274 k.o. Teharje,
– stanovanje številka 8, v velikosti
34,11 m2 na naslovu Ulica XIV. Divizije 23,
Štore, stoječe na parceli številka 1147 k.o.
Teharje,
– stanovanje številka 0, v velikosti
39,29 m2 na naslovu Na Pečovju 4, Štore,
stoječe na parceli številka 1274 k.o. Teharje in
so navedena v kupoprodajni pogodbi št.
03/2001 z dne 26. 3. 2001, sklenjene med
Slovenske Železarne - Livarna Štore, Železna cesta 003, v stečaju, kot prodajalcem in
Intent d.o.o. Celje, kot kupcem
zastavljene v korist upnice Abanke Vipa
d.d. Ljubljana, Glavna podružnica Maribor,
Cankarjeva 6/b, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 250.000 EUR s
pripadki.
IZ-87514
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 125/2003 z dne
31. 1. 2003 je bil lokal št. 1 v izmeri
116,32 m2, ki se nahaja v pritličju in
34,40 m2 kletni prostor, skupaj 150,72 m2
v poslovno stanovanjskem objektu Pohorska ulica 007, Maribor, stoječem na parceli
številka 402/3, katastrska občina Zgornje
Radvanje, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah objekta ter
na pripadajočem stavbnem in funkcionalnem zemljišču objekta, last dolžnika
Freestyle d.o.o., Koroška c. 061, Maribor,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 275
L1/3 z dne 24. 12. 2002, sklenjene s Kograd gradnje d.o.o., Maribor, kot prodajalcem, zastavljen v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
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višini 39,225.000 SIT s pripadki ter bodoče in pogojne denarne terjatve v višini največ 10,775.000 SIT s pripadki.
IZ-87515
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 132/2003 z dne
31. 1. 2003 je bilo triinpolsobno stanovanje
št. 2 v skupni izmeri 145,44 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju lamele 3 poslovno stanovanjskega objekta v Mariboru, Pohorska ulica 011, zgrajenega na parceli številka
402/26, katastrska občina Zgornje Radvanje in parkirnem mestu številka 36 v izmeri
12,50 m2 v PSO 2, Pohorska ulica 009,
Maribor, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah objekta, na zemljišču na katerem objekt stoji in funkcionalnem zemljišču, last dolžnice Hildegarde
Kranjc, stanujoče Maribor, Borštnikova ul.
067, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
275 lam.3/2 z dne 15. 1. 2003, sklenjene
s Kograd gradnje d.o.o., Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,215.000 SIT s pripadki.
IZ-87516
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, Trg republike 3, opr. št. 17/03 z dne
9. 1. 2003, je bil poslovni objekt C3 z oznako D na naslovu Ljubljana, Avčinova ulica
št. 15, v izmeri 141,61 m2, ki stoji na parc.
št. 1796/30 k.o. Bežigrad, last zastaviteljice Nataše Erjavec, na podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1 –C3-004/02, sklenjene
dne 18. 12. 2002 z SCT Stanovanjski inženiring d.o.o, zastavljen v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 175.600 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
IZ-87517
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 176/03 z dne 30. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 6, v skupni
izmeri 102,65 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjskega objekta A1/stopnišče 2, na naslovu Žaucerjeva ulica 20,
Ljubljana, stoječega na parc. št. 1270/3
k.o. Vič, last Alenke France Štiglic in Franca Štiglica iz Nove Gorice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 1. 2003, sklenjene s prodajalcema Ado De Costa Petan iz
Ljubljane in Bojanom Petanom iz Brežic,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti
EUR 86.930 po srednjem tečaju Banke
Slovenije, s pripadki.
IZ-87518
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 185/03 z dne 31. 1.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 31 v
VIII. nadstropju v izmeri 62,48 m2 in del
podstrešja nad stanovanjem v izmeri
24,57 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Miklošičeva 1b, Domžale, stoječi na

parc. št. 4022/2 k.o. Domžale, last dolžnice Jasmine Beličič, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 1. 2003, sklenjene s
prodajalkami Kavka Marijo, Tadejo Berlot,
Damjano Zavašnik in Jernejo Zavašnik, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Jasmine Beličič
v višini 11,300.000 SIT s pripadki.
IZ-87519
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 184/03 z dne 31. 1.
2003 je bilo stanovanje št. 3 v objektu
24C11S, v izmeri 94,37 m2, shramba
24CS03K v izmeri 11,88 m2, garaža
24G12G v izmeri 17,11 m2 in parkirno mesto 24P15P, ki se nahajajo na naslovu Černigojeva 18, Ob Koseškem bajerju, Ljubljana, stoječem na parc. št. 1065/72 k.o.
Zgornja Šiška, last dolžnikov Koce Aleša in
Jasne Dolen Koce, na podlagi pogodbe št.
220490-2002-37 z dne 20. 12. 2002,
sklenjene s prodajalcem Imos Inženiring
d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarnih terjatev, in sicer do
dolžnika Koce Aleša v višini 5,300.000 SIT
s pripadki in do dolžnice Dolenc Koce Jasne v višini 1,700.000 SIT s pripadki.
IZ-87520
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-317/2003 z dne 31.
1. 2003, je bilo stanovanje v stanovanjskem
objektu s podzemnimi parkirišči »Linhartov
dvor« v Ljubljani, in sicer stanovanje št. 3, v
5. nadstropju, v vhodu št. I. v tlorisni velikosti 28,95 m2 s pripadajočo kletno shrambo
št. 17/I in kletnim garažnim prostorom št. 1
v I. kleti, skupaj s pripadajočo solastninsko
pravico na prostorih, objektih in napravah,
ki služijo objektu kot celoti ter na stavbišču
in funkcionalnem zemljišču, v lasti zastavitelja Baleks d.o.o. Ljubljana, Mencingerjeva
ulica 39A, 1111 Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 5.N-I/3-07-B z dne 30.
6. 2000 in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi št. 5.N-I/3-07-B z dne 11. 10. 2000,
oboje sklenjeno z GL Pons, d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske
banke d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 13.030
EUR s pripadki.
IZ-87521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-334/2003 z dne 3.
2. 2003, je bilo stanovanje v objektu
16C01S, ki obsega bivalno površino z oznako 16C01S v izmeri 93,22 m2, shrambo
z oznako 16CSO3K v izmeri 7,61 m2, atrij z
oznako 16CO1A v izmeri 48,13 m2 in 2
parkirni mesti z oznako 16P17P in 16P18P,
in ki se nahaja na naslovu Ulica Lojzeta Spacala 36, Ljubljana, stoječe na parceli št.
1065/71 in 1065/72, k.o. Zg. Šiška, v lasti zastavitelja Gradvoz & Co d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 89, na podlagi pogodbe št.
7400361023 z dne 05.05.2000, sklenjene z LB HIPO, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, Imos Inženiring d.d., Ljubljana, Lin-
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hartova 13, Vegrad d.d., gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova 9a, Velenje in
Imos, investicijske gradnje, d.d., Ljubljana,
Dunajska 56, kot prodajalci, zastavljeno v
korist upnice Poštne banke Slovenije d.d.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18,000.000
SIT s pripadki.
IZ-87522
Na podlagi dodatka k sporazumu strank,
sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem zapisu notarke Nevenke Kovačič iz
Kopra pod opr. št. SV 471/2002 -1 z dne
31. 1. 2003, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana,
Slovenska 58, Ljubljana, do dolžnika-zastavitelja First, finančne, računovodske in revizijske storitve, d.o.o., Ulica talcev 1, 6000
Koper, to je zavarovanje kredita v višini tolarske protivrednosti 48.573 EUR obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan črpanja, z obrestno mero, ki je sestavljena in predstavlja vsoto Euribor-ja - povečanega za 1,75 odstotni točki p.a. s pripadki in vseh drugih stroškov, ki izhajajo iz tega
pravnega posla, izvede z ustanovitvijo zastavne pravice in z zaznambo izvršljivosti na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer poslovnih prostorih v 1. nadstropju
objekta »A« Center za Gradom, št. 10, v
izmeri 56 m2, objekt je zgrajen na parc. št.
250 k.o. Semedela, last dolžnika-zastavitelja do celote, vse v korist upnice Abanke
Vipa d.d. Ljubljana, Slovenska 58.
IZ-87523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 171/03 z dne 31. 1. 2003,
je bil poslovni prostor št. E 6/I. nadstropje
v izmeri 86,82 m2 v objektu E, v ureditvenem območju VP 2/3 na Tbilisijski cesti 89
v Ljubljani, last zastavitelja družbe Gradvoz
& Co. d.o.o. Ljubljana, podjetje za gradbeni inženiring, avtoprevozništvo in trgovino,
Tbilisijska 89, zastavljen v korist upnice SKB
banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
18,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87524
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 177/03 z dne 31. 1. 2003,
je bilo stanovanje št. 4 v prvem nadstropju
objekta na Černigojevi ulici 10, v Ljubljani
(objekt 12 D11 S), na parc. št. 1065/208
in parc. št. 1065/209, vpisanih pri k.o.
Zgornja Šiška, na lokaciji ŠS 1/9 ob Koseškem bajerju, z bivalno površino v izmeri
91,89 m2, shrambo v izmeri 7,49 m2, garažo v izmeri 19,10 m2 in enim parkirnim mestom ter s pripadajočim solastniškim deležem na prostorih delih in napravah, ki služijo objektu kot celoti, solast zastaviteljev Kozinc Mihaela do 1/2, Kozinc Ivice do 1/4
in Kozinc Adija do 1/4, zastavljen v korist
upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 12,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87525
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
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iz Maribora, opr. št. SV 82/2003 z dne
29. 1. 2003, je poslovni prostor št. 5 v
izmeri 50,35 m2 v I. etaži poslovno trgovskega objekta, Litijska c. 43, Ljubljana, stoječega na parc. št. 200/15 stavbišče s poslovno stavbo v izmeri 378 m2, vl. št. 1202
k.o. Štepanja vas, katerega lastnica je dolžnica ter zastaviteljica PGM d.o.o., Maribor, Strma ul. 8, na podlagi kupoprodajne
pog. št. 0004025 z dne 27. 11. 2000, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Ljubljana, Slovenska c. 58, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s
pp.
IZ-87526
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 99/2003 z dne 4. 2. 2003,
je enosobno stanovanje št. 15 v izmeri
37 m2, v stanovanjski hiši v Ljubljani na naslovu Ulica Metoda Mikuža 6/1, ki stoji na
parc. št. 1294/30, 1261/6, 1260/3,
1294/32, 1294/34, 1257/1, 1257/4 in
1257/15, vse k.o. Bežigrad, last dolžnika –
zastavitelja na temelju prodajne pogodbe
številka 465-265/2002-3 z dne 24. 12.
2002, sklenjene s prodajalko Republiko
Slovenijo, zastavljeno v korist upnika Zveze
hranilno kreditnih služb Slovenije, p.o.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini
3,100.000 SIT s pripadki.
IZ-87527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 76/03 z dne 4. 2.
2003 je bila na trisobnem stanovanju v
izmeri 75,09 m2, v stanovanjski hiši Kvedrova 4 v Ptuju, pripisana vl. št. 2821, parc.
št. 567/2, k.o. Ptuj, ki je v lasti Viher Zlatka
in Viher Dragice, vsakega do 1/2 od celote, Kvedrova 4, katerega lastnika sta postala na osnovi kupoprodajne pogodbe z dne
25. 11. 1991, sklenjene med prodajalko
Mestno občino Ptuj in kupcema Viher Zlatkom in Dragico, ustanovljena hipoteka v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.
za zavarovanje denarne terjatve v višini
23.864,03 EUR.
IZ-87546
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove Gorice, opr. št. SV 84/03 z dne 31. 1.
2003, je bil južni del kovinarske hale v izmeri neto koristne površine 216 m2, kovačnice
in 1/3 sanitarij v izmeri neto koristne površine 63,40 m2, ter dvorišča v izmeri
59,84 m2, z pripadajočim zemljiščem, ki se
nahaja na vzhodni strani južnega dela hale,
stoječe na delu parc. št. 36/2 k.o. Nova
Gorica, v Novi Gorici, Prvomajska 3, last
dolžnika Cargo d.o.o., na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 1. 2002, z Fornazarič Egonom, zastavljeno v korist upnice
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87215
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 69/03 z dne 30. 1.
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2003, je bila na dvoinpolsobnem stanovanju št. 9 v skupni izmeri 62,44 m2, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Koroška cesta 10 v Mariboru, ki
stoji na parc. št. 1576, k.o. Maribor – Grad,
katerega lastnika sta dolžnika – zastavitelja
Matjaž Karner do 1/2 od celote in Simona
Cerkovnik do 1/2 od celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 29. 8. 2002, sklenjeno s prodajalcema Kosi Brankom in Marjano ter dodatkom št. 1 k prodajni pogodbi,
sklenjeni dne 29. 8. 2002 z dne 23. 12.
2002 ustanovljena hipoteka v korist upnika
Raiffeisenbank
Eberndorf
registrierte
G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 24.000 EUR, kar znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa tega notarskega zapisa
5,543.001,60 SIT s pripadki.
IZ-87216
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 60/03 z dne 30. 1. 2003, je bilo stanovanje številka 8 v II. nadstropju stanovanjske hiše v Murski Soboti, Staneta Rozmana
15, ki leži na parceli številka 1135/3 katastrska občina Murska Sobota, ki je skupne
izmere 66,26 m2, in last dolžnikov in zastavnih dolžnikov Hladen Slavka in Hladen
Lidije, Staneta Rozmana 15, Murska Sobota, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 17. 6. 1992 s prodajalcem Mura European Fashion Design, proizvodnja oblačil,
Murska Sobota, p.o., Murska Sobota, zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank St.
Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, v zavarovanje denarne terjatve v višini
11.000 EUR, kar je na dan 30. 1. 2003 –
2,552.000 SIT, s pripadki.
IZ-87217
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
62/03 z dne 30. 1. 2003, so bile nepremičnine, ki predstavljajo:
– kletne prostore v izmeri 70,35 m2, ki
se nahajajo v poslovno-stanovanjski stavbi
na naslovu Staneta Rozmana 10, Murska
Sobota, stoječe na parceli številka 1254,
vpisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka
1661 k.o. Murska Sobota, kar je razvidno
iz originalne prodajne pogodbe (brez številke) z dne 7. 7. 1992, sklenjene med ABC
Pomurka – Skupna finančna organizacija
Murska Sobota kot prodajalcem in ABC –
Zunanja trgovina Murska Sobota d.o.o. kot
kupcem,
– poslovni prostor označen »E«, v izmeri
44,72 m2, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski objektu na naslovu Slovenska ulica
25, Murska Sobota, stoječe na parceli številka 1299/1 in parceli številka 1299/2, vpisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka
2654 k.o. Murska Sobota, kar je razvidno
iz originalne prodajne pogodbe (brez številke) z dne 13. 11. 1998, sklenjene med
Agrotehnika – Trgovina d.d., Ljubljana, kot
prodajalcem in ABC Pomurka International
Mednarodna trgovina d.d. kot kupcem,
– parkirno mesto v izmeri 12 m2, ki se
nahaja v kleti poslovno-stanovanjskega ob-

jekta, stoječega na parcelah številka 1255,
1256, 1260, 1261, 1262, 1263, 1266,
1267/1, 1264, 1265, 1272 in 1274 k.o.
Murska Sobota, kar je razvidno iz originalne prodajne pogodbe številka 447/98 z dne
23. 3. 1998, sklenjene med Fecting d.o.o.
Ljubljana in LB HIPO d.o.o. Ljubljana, kot
prodajalcema in ABC Pomurka International d.d. Murska Sobota, kot kupcem,
– parkirno mesto v kleti v izmeri 12 m2
ter kletni prostor v izmeri 10,83 m2, ki se
nahajata poslovno-stanovanjskem objektu,
stoječega na parcelah številka 1255, 1256,
1260, 1261, 1262, 1263, 1266, 1267/1,
1264, 1265, 1272 in 1274 k.o. Murska
Sobota, kar je razvidno iz originalne prodajne pogodbe številka 448/98 z dne 16. 4.
1998, sklenjene med Fecting d.o.o. Ljubljana in LB HIPO d.o.o. Ljubljana, kot prodajalcema in ABC Pomurka International
d.d. Murska Sobota, kot kupcem,
– trgovski prostori v skupni izmeri
80,06 m2, ki se nahajajo v I. nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta, stoječega
na parcelah številka 1255, 1256, 1260,
1261, 1262, 1263, 1266, 1267/1, 1264,
1265, 1272 in 1274 k.o. Murska Sobota,
kar je razvidno iz originalne prodajne pogodbe številka 450/98 z dne 10. 4. 1998,
sklenjene med Fecting d.o.o. Ljubljana in
LB HIPO d.o.o. Ljubljana, kot prodajalcema in ABC Pomurka International d.d. Murska Sobota, kot kupcem,
– poslovni prostori v pritličju v skupni
izmeri 130,42 m2, kletna etaža v izmeri 60
2
m in 4 pokrita parkirišča v kletnih prostorih
v skupni izmeri 48 m2, ki se nahajajo poslovno-stanovanjskem objektu, stoječem na
parcelah številka 1255, 1256, 1260, 1261,
1262, 1263, 1266, 1267/1, 1264, 1265,
1272 in 1274 k.o. Murska Sobota, kar je
razvidno iz originalne prodajne pogodbe
številka 426/96 z dne 24. 4. 1997, sklenjene med Fecting d.o.o. Ljubljana in LB
HIPO d.o.o. Ljubljana, kot prodajalcema in
ABC Pomurka International d.d. Murska Sobota, kot kupcem,
zastavljene v korist upnice Abanke Vipa
d.d. Ljubljana, Glavna podružnica Maribor,
Cankarjeva 6/b, Maribor, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 655.000
EUR preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan črpanja s pripadki.
IZ-87218
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
63/03 z dne 30. 1. 2003, je bilo stanovanje številka 14 v Radencih, Gregorčičeva
ulica 2, v tretjem nadstropju stanovanjske
hiše, ki stoji na parceli številka 415/2, vložek številka 187 katastrska občina Šratovci, in ki sestoji iz kuhinje 12,85 m2, sobe
15,19 m2, predsobe 3,97 m2, kopalnice z
WC 3,38 m2, kletnih prostorov 2,15 m2,
drugi prostori 3,21 m2, skupno 40,80 m2, s
solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe in ki ga je dolžnica in zastavna dolžnica Kavaš Jožica, Gregoričičeva 2, Radenci, pridobila po kupoprodajni pogodbi z
dne 8. 1. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor, za zavarovanje
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izvršljive denarne terjatve v višini 3,300.000
SIT s pripadki.

SIT s pripadki napram dolžniku Dündek Karlu, oba stanujoča Radenci, Titova cesta 11.

IZ-87219
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
64/03 z dne 30. 1. 2003, je bilo stanovanje številka 15, v Radencih, Kidričevo naselje 7, v pritličju stanovanjske hiše, ki stoji na parceli številka 349/4, vložek številka
418 katastrska občina Šratovci, in ki sestoji iz kuhinje 6,75 m2, sobe 14,22 m2,
sobe 14,69 m2, predsobe 7,22 m2, WC
1,12 m2, kopalnice 1,90 m 2, kletnega prostora 1,70 m2, drugih prostorov 0,89 m2,
skupno 48,50 m2, s s solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, ki ga je
zastavna dolžnica Maček Olga, Radenci,
Kidričevo naselje 7, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 8. 1. 2003, sklenjene
s prodajalko Radenska d.d. Radenci, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 2,860.000 SIT s pripadki napram
dolžniku Majstorović Zdravku, Radenci,
Trubarjeva ulica 3.

IZ-87222
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 86/03 z
dne 30. 1. 2003, je bilo enosobno stanovanje št. 6, v pritličju večstanovanjskega objekta z naslovom Ul. Janeza Puharja 3,
Kranj, parc. št. 183/1, vl. št. 269 k.o. Huje, ki meri 33,40 m2, in obsega kuhinjo,
predsobo, kopalnico z WC, sobo, ložo in
klet, last zastaviteljev Rechberger Špele in
Majkić Dragiše za vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe, ki
sta jo dne 19. 12. 2002 sklenila s Stankom
Đurićem iz Kranja kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.200 EUR,
v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-87220
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
65/03 z dne 30. 1. 2003, je bilo stanovanje številka 17 v Radencih, Kidričevo naselje 7, v četrtem nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na parceli 349/4, vložek številka
418 katastrska občina Šratovci, in ki sestoji
iz kuhinje 6,29 m2, sobe 14,84 m2, sobe
14,56 m2, predsobe 2,67 m2, WC 1,12 m2,
kopalnice 1,92 m 2, kletni prostor 2,75 m2,
skupno 44,20 m2, s solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, ki jo je zastavni
dolžnik Veberič Mihael Jožef, Radenci, Kidričevo naselje 7, pridobil po kupoprodajni
pogodbi z dne 8. 1. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
3,030.000 SIT s pripadki.
IZ-87221
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
66/03 z dne 30. 1. 2003, je bilo stanovanje številka 1 v Radencih, Titova cesta 11, v
pritličju stanovanjske hiše, ki stoji na parceli
številka 367/4, vložek številka 189 katastrska občina Šratovci, in ki sestoji iz kuhinje
10,94 m2, sobe 19,98 m2, sobe 13,51 m2,
predsobe 3,17 m2, kopalnice z WC 5,10 m2,
kletnih prostorov 3,90 m2, balkona odprta
terasa 3,42 m2, skupno 60 m2, s solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, ki
jo je zastavni dolžnik Dündek Karel, Radenci, Titova cesta 11, pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne 8. 1. 2003, sklenjene s
prodajalko Radenska d.d. Radenci, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor, za
zavarovanje izvršljivih denarnih terjatev v višini 1,730.000 SIT s pripadki napram dolžnici Dündek Angeli, in v višini 2,000.000

IZ-87223
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 88/03 z
dne 30. 1. 2003, je bilo trisobno stanovanje v skupni površini 91,56 m2, št. 14 v
prvem nadstropju stanovanjskega bloka na
Bledu, Alpska cesta 17, parc. št. 305/3,
304/2, 303/4, 377/1, 305/4, 303/6 k.o.
Želeče, last zastavitelja Javor Strašnik Ivice, Alpska cesta 17, 4260 Bled, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 1. 1992,
sklenjene med Republiko Slovenijo kot prodajalko in zastaviteljem Javor Strašnik Ivico
kot kupcem, zastavljeno v korist upnika
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 200.000 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
IZ-87224
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. 91/03 z
dne 30. 1. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 45, ki se nahaja v 7. nadstropju v
stanovanjski hiši na naslovu Trnovska 4,
Ljubljana, v skupni izmeri 62,52 m2, na
parc. št. 46/1, 51/3, 51/6 in 51/9 k.o.
Trnovsko predmestje, last zastavitelja Aleša
Sočana, Malija 68, Izola, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 23. 12.
2002 z Anico Roj kot prodajalko, zastavljeno v korist upnika Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.300 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-87227
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 52/2003 z dne
30. 1. 2003, je poslovni prostor v izmeri
79 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju trinadstropne poslovne stavbe, stoječe na
parc. št. 318/4 – poslovna stavba v izmeri
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1490 m2, vpisani v z.k. vl.št. 960, k.o. Suha, in katere lastnica je zastaviteljica – družba Gorenjska predilnica d.d., zastavljen v
korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s
pripadki, vse pa s prepovedjo odsvojitve in
obremenitve in predkupno pravico.
IZ-87229
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 92/2003 z dne 30. 1. 2003,
je stanovanje št. 19, v stanovanjskem bloku
Kidričeva št. 21, Kranj, ki obsega dve sobi,
kuhinjo, kopalnico z WC in predsobo v skupni izmeri 62,20 m2, ki stoji na parc. št.
892/2 vpisano pri z.k. vl.št. 1228 k.o.
Kranj, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v
Kranju, last Romana Oštarijaša in Petre Oštarijaš, oba iz Kranja, Kidričeva 21, vsakega
do 1/2, zastavljeno v korist upnika Volksbank – Kärnten Süd reg. Gen.m.b.H.,
Hauptplatz 6, Ferlach/Borovlje, Avstrija, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 15.000 EUR s pripadki.
IZ-87231
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 95/2003 z dne 31. 1. 2003,
je bil delež 39/100 poslovnega prostora v
stanovanjsko poslovnem Centru II na Jesenicah v pritličju stanovanjske stolpnice S-C
(severni in zahodni del), Cesta Maršala Tita
45, v izmeri 205,40 m2, stoječe na parc.
št. 456/1 in 457, št. zemljiškoknjižnega
vložka 961 k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 80 m2, last
dolžnika Klub Mode M&T, d.o.o., Jesenice,
Murova 4, Jesenice, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 3. 9. 2002 s
prodajalcem Peko, Tovarna obutve d.d., Cesta Ste Marie aux Mines 5, Tržič, zastavljen
v korist upnice Gorenjske banke d.d., Kranj,
Bleiweisova cesta 1, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s
pripadki.
IZ-87232
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1/03 z dne 6. 1.
2003, so bili poslovni prostor št. 1 v izmeri
487 m2, poslovni prostor št. 3 v izmeri
11,90 m2, poslovni prostor št. 5 v izmeri
225,05 m2, poslovni prostor št. 6 v izmeri
47,20 m2, poslovni prostor št. 7 v izmeri
23,40 m2, poslovni prostor št. 8 v izmeri
19,55 m2, poslovni prostor št. 9 v izmeri
23,50 m2, poslovni prostor št. 10 v izmeri
23,15 m2, poslovni prostor št. 11 v izmeri
46,40 m2, poslovni prostor št. 20 v izmeri
27,30 m2 in poslovni prostor št. 21 v izmeri
23,60 m2, vse v poslovni stavbi na naslovu
Lava 7, Celje (bivša servisna hala Ingrad),
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc. št. 1115/12, 1115/30,
1115/29, 1115/27 in 1115/28, vl. št. 1207
k.o. Medlog, last dolžnika Ledas podjetje
za predelavo in prodajo mesnih izdelkov,
d.o.o., Celje, Trnoveljska cesta 12, 3000
Celje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 1. 7. 1997 ter pogodbe o prodaji po-
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slovnega prostora z dne 6. 6. 2001, aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 4. 7.
2001 in aneksa št. 2 h kupoprodajni pogodbi z dne 4. 11. 2002, sklenjenih s prodajalko Kovinotehna Leasing, d.o.o., zastavljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,240.000 EUR s pripadki.
IZ-87233
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 4/03 z dne 7. 1.
2003, sta bila prodajalna s kletjo v izmeri
355,64 m2, od katerih je 218,83 m2 v pritličju in 136,81 m2 v kleti, na naslovu Celovška cesta 99, Ljubljana, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, parc. št. 975/1, 975/2,
975/3, 974, 984/5, 984/6 in 984/7, k.o.
Spodnja Šiška, last dolžnice ONA Ljubljana, d.o.o., Celovška 224, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. P 36/02 z
dne 28. 11. 2002, sklenjene s prodajalcem
Poslovni sistemi Mercator d.d., Ljubljana,
in dvoinpolsobno stanovanje št. 80 v X. nadstropju v stanovanjski stolpnici »A«, soseska SV-4 Bonifacija, na naslovu Tržaška cesta 121, Ljubljana, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, parc. št. 1646/4 in 1647,
k.o. Vič, last zastaviteljev Andreja Zavirška,
roj. 31. 8. 1956 in Tatjane Zaviršek, roj 2. 3.
1957, oba stan. Tržaška cesta 121, Ljubljana,
na
podlagi
pogodbe
št.
332/79-05/20-04 z dne 2. 7. 1979, sklenjene s prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., zastavljena v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87234
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 8/03 z dne 7. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 16 v izmeri
81,50 m2 v II. nadstropju, shramba št. 16 v
izmeri 5,03 m2 v kleti in parkirni prostor št.
24 v izmeri 11,04 m2 v kleti, vse v večstanovanjskem objektu Trnovski pristan, stoječem
na zemljišču parc. št. 83/137, 83/105,
83/14 in 83/139 k.o. Trnovsko predmestje, last dolžnika GMT – Trade splošna trgovska družba, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 50/10 z dne 10. 12. 2002,
sklenjene s prodajalcem Begrad d.d., Gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo mesto,
zastavljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, za zavarovanje pogojne denarne terjatve v višini 650.000 EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti, obračunano
po veljavnem podjetniškem tečaju upnika
za devizne prilive in odlive na dan plačila
oziroma v valuti.
IZ-87236
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 11/03 z dne 8. 1.
2003, sta bili stanovanji št. 9, v izmeri
92,07 m2, s shrambo št. 9, v izmeri 7,61 m2
in parkirnima mestoma št. 159 in 212 v
kletni garaži, vse v večstanovanjskem ob-
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jektu na Maleševi ulici 8 v Ljubljani, stoječem na parc. št. 1065/390, vl. št. 1767
k.o. Zgornja Šiška, last dolžnikov Mateja
Goloba, roj. 1. 2. 1972, stan. Clevelandska
ulica 45, Ljubljana in Mateje Matzele, roj.
5. 2. 1977, stan. Puhova ulica 10, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 67/02
z dne 20. 12. 2002, sklenjene med prodajalcem Röfix Gradbeni materiali d.o.o., Ljubljana-Šentvid in enoinpolsobno stanovanje
št. 53, v izmeri 51,32 m2, v VII. nadstropju
večstanovanjskega objekta na Clevelandski
45 v Ljubljani, stoječem na parc. št. 1546
in 1547 k.o. Stožice, last dolžnika Mateja
Goloba, na podlagi darilne pogodbe z dne
15. 11. 1991, sklenjene z darovacema Zvezdano in Janezom Golobom, zastavljeni v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 144.757,80 EUR s pripadki, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
Iz-87239
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 41/03 z dne 13. 1.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. S10
v izmeri 50,28 m2 neto, ki se nahaja v II.
nadstropju in kletna shramba št. K10 v izmeri 2,50 m2 v kleti, vse v objektu B2, vhod II,
stoječem na delu parc. št. 158 k.o. Kamnik, v poslovno – stanovanjskem kompleksu K-6 Utok – soseske Mali Grad v Kamniku, last dolžnika Matjaža Peterke in solidarnega poroka Simone Šantl iz Ljubljane, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
100-012-91/02 z dne 7. 10. 2002 in aneksa št. 1 k tej kupoprodajni pogodbi z dne
10. 10. 2002, sklenjenih s prodajalcem Zil
Inženiring d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 43.350 EUR s pripadki.
IZ-87240
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 82/03 z dne 17. 1.
2003 je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
13, v izmeri 67,25 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Vodnikova 46, Ljubljana, stoječem na
parc. št. 978/3 in 977/2 k.o. Spodnja Šiška, last dolžnice Rakuša Simone na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 12. 2002,
sklenjene s prodajalcem Jakovljević Miroljubom, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Rakuša Jožefa v višini 3,726.000 SIT s pripadki
in denarne terjatve do dolžnice Simone Rakuša v višini 6,274.000 SIT s pripadki.
IZ-87242
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 85/03 z dne 17. 1.
2003 je bilo dvosobno stanovanje št. 4, v
skupni izmeri 62,85 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta na Žaucerjevi
ulici 18 v Ljubljani, stoječega na parc. št.
1274/1, 1274/3, 1273/2, 1275/4,
1273/2, 1272, 1285/6, 1271/1, 1271/2,
1270/9, 1270/4 in 1270/3, vse k.o. Vič,
last zastaviteljev Barbare in Dragana Popoviča iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 6. 1996, sklenjene s

prodajalcema Jasno in Zoranom Vehovarjem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Urške Bittner in Damjana Pipana ter solidarnega poroka Gregorja Pipana, v višini tolarske protivrednosti 75.000 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
IZ-87245
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 88/03 z dne 17. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 16, v skupni
izmeri 55,89 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju večstanovanjske hiše na Rusjanovem trgu 3 v Ljubljani, stoječega na parc.
št. 1050 k.o. Slape, last dolžnikov Šuštar
Anđelić Darje iz Ljubljane in Anđelić Nenada iz Šmarij pri Jelšah, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 1. 2003, sklenjene s prodajalcem Černe Francom iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov ter do solidarnega poroka Igorja Anđelića, v višini tolarske protivrednosti 47.800 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
IZ-87246
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 91/03 z dne 20. 1.
2003, je bilo trisobno dupleks stanovanje
št. 45, v izmeri 94,85 m2, ki se nahaja v
mansardi, s pripadajočo shrambo št. 45 v
izmeri 5,85 m2 in parkirnim mestom št. 63
v 1. kleti, vse v stanovanjskem objektu na
Topniški 29 v Ljubljani, stoječem na parc.
št. 1258, 1257/1, 1257/11, 1256/3,
1257/3, 1257/2, 1292/5, 1212/13,
1292/10, 1292/11 in 1256/41, vse k.o.
Bežigrad, last dolžnice Rus Alenke iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 6. 12. 2002, sklenjene s prodajalcem
Liko d.d., Liboje, zastavljeno v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 43.455 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
IZ-87247
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 100/03 z dne 21. 1.
2003 je bilo 3.1 – sobno stanovanje št. 2, v
skupni površini 106,25 m2, v pritličju stanovanjskega bloka Ulica bratov Učakar 40,
Ljubljana, stoječega na parc. št. 2219/54,
vl. št. 3576, k.o. Zgornja Šiška, s pripadajočo shrambo in garažo, last zastaviteljev
Simonovski Aleksandra in Simonovske Amalije, vsakega do ene polovice, na podlagi
prodajne pogodbe št. 2283/03-HB z dne
10. 5. 1993, aneksa z dne 24. 8. 1993 in
aneksa II z dne 24. 12. 2002, sklenjenih s
prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,526.090 SIT s pripadki in za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,924.910 SIT s
pripadki.
IZ-87248
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 102/03 z dne 21. 1.
2003, so bili poslovni prostori – del grad-
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benega objekta št. 1, z oznako 1A2 in 4
parkirna mesta s številkami 1, 2, 3 in 4, vse
v gradbenem objektu št. 1, center gospodarstva Miles, Gospodarska cona Grosuplje, na parc. št. 2002, 2003, 2004, 2005,
2006/1, 2007 in 2019, vl. št. 1510 k.o.
Grosuplje – naselje, last dolžnika Študentski klub Groš Grosuplje, na podlagi prodajne pogodbe št. 31-13-3/02-M z dne 13. 8.
2002 in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi z
dne 30. 12. 2002, sklenjenih s prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d.,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 110.000 EUR, obračunane po
nakupnem podjetniškem tečaju banke-upnika za EUR, veljavnem na dan črpanja, s
pripadki.
IZ-87249
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 126/03 z dne 24. 1.
2003, je bilo stanovanje št. S20 v izmeri
85,80 m2 in shramba v izmeri 5,30 m2, v
skupni izmeri 91,10 m2, ki se nahajata v
stanovanjskem objektu na Poljanski cesti v
Škofji Loki, stoječem na parc. št. 212/2,
212/4, 212/5, 221/4, vse k.o. Škofja Loka, last dolžnikov Marka Bošnjaka in Petre
Stanonik Bošnjak iz Škofje Loke, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. A-S20/02 z
dne 18. 12. 2002, sklenjene s prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Tehnik,
d.d., Škofja Loka, v notarskem zapisu notarke Erike Braniselj iz Škofje Loke, opr. št.
SV 903/2002 z dne 18. 12. 2002, zastavljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini tolarske protivrednosti
82.162 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
IZ-87250
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 134/03 z dne 27. 1.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 2, v izmeri 69,69 m2, ki se nahaja v stanovanjski zgradbi na Agrokombinatski 6/C v Ljubljani, stoječi
na parc. št. 316, 333, 353/1, 353/3, 350,
352/1, 351, 318/3 in 324, vse k.o. Kašelj,
last Darka Ceglarja iz Prad, na podlagi kupne
pogodbe z dne 28. 2. 2002, sklenjene s
prodajalko Alojzijo Korošec iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Teman d.o.o., Prade,
v višini 20,000.000 SIT, s pripadki.
IZ-87252
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 143/03 z dne 28. 1.
2003, je bilo stanovanje št. C2BNST12, v
izmeri 107,14 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, na naslovu Tacenska cesta 121, stoječem na
parc. št. 123/2, 123/3, 123/4 in 123/8,
vl. št. 2699 k.o. Vižmarje, last dolžnice
Štrakl Simone in Štrakl Andreja, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 10. 12. 2002,
sklenjene s prodajalcem Interdom nepremičnine d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki.

IZ-87253
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 160/03 z dne 29. 1.
2003 je bilo stanovanje št. 4, v izmeri
55,22 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Puhova 5 v
Ljubljani, stoječe na parc. št. 473/4,
472/3, 471/3, vl. št. 981 in vl. št. 75 k.o.
Brinje, last zastaviteljice Jožefe Plevnik, na
podlagi menjalne pogodbe z dne 15. 6.
1998, sklenjene med Janezom Plevnikom
in Jožefo Plevnik ter Slavišo Bizićem ter na
podlagi sklepa o dedovanju z dne 13. 3.
2001, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Darka Plevnika, v višini 4,500.000 SIT s pripadki.
IZ-87254
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 165/03 z dne 30. 1.
2003, je bilo dvoetažno duplex stanovanje
št. SI – 206 v drugem in tretjem nadstropju
poslovno stanovanjskega centra Kamnik, na
naslovu Ljubljanska c. 9c v Kamniku v izmeri
206,86 m2, s kletnim prostorom št. SI –
206 in štirimi parkirnimi mesti št. SI – 206 v
garažni kleti poslovno stanovanjskega centra Kamnik, stoječega na parc. št. 742/1,
vl. št. 2420, k.o. Kamnik, last dolžnice Prislan Barbare, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 9. 2002, sklenjene s prodajalcem Primorje d.d., Ajdovščina, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 24,600.000 SIT s pripadki.
IZ-87255
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 166/03 z dne 30. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 6 v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta 16F13S, ki
se nahaja v Ulici Lojzeta Spacala 30, Ob
Koseškem bajerju v Ljubljani, in ki obsega
bivalno površino z oznako 16F13S v izmeri
91,89 m2, shrambo z oznako 16FS08K v
izmeri 7,59 m2 in garažo z oznako 16G23G
v izmeri 19,10 m2, skupaj s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih delih, objektih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
1065/155 in 1065/156, vl. št. 1767, k.o.
Zgornja Šiška, last dolžnikov Tine Vizjak in
Boštjana Špeca, na podlagi pogodbe št.
220483-2002-45 z dne 13. 1. 2003, sklenjene s prodajalcem Imos inženiring d.d.,
Ljubljana, s pripadki.
IZ-87257
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 169/03 z dne 30. 1.
2003, je bilo stanovanje št. C2CN3ST15 v
stanovanjski soseski Pod Šmarno goro, v
izmeri 46,42 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju objekta C2C, stoječem na parc. št.
701/2, 122/2, 122/3, 694/2 696,
698/2, 699/2, 697, 702, 700/2, 700/3,
700/4, 695, 115, 113/1, vl. št. 2699 k.o.
Vižmarje, last zastavitelja Andreja Bohinca,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 11.
2002, sklenjene s prodajalcem Interdom
nepremičnine d.d., zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pripadki.

Št.

13 / 7. 2. 2003 / Stran 743

IZ-87258
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 175/03 z dne 30. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja
v večstanovanjskem objektu z oznako
04C11S na naslovu Maleševa 10, Ob koseškem bajerju v Ljubljani, in ki sestoji iz bivalne površine z oznako 04C11S v izmeri
89,99 m2, shrambe z oznako 04CS02K v
izmeri 7,59 m2, garaže z oznako 04G10G v
izmeri 19,10 m 2 in parkirnega mesta z oznako 102P10P, na zemljišču parc. št.
1065/396, vl. št. 1767, k.o. Zgornja Šiška, last dolžnikov Branke Slakan
Jakovljević in Miroljuba Jakovljevića, na
podlagi pogodbe št. 8803000020 z dne
28. 10. 2002, sklenjene s prodajalcem
Imos investicijske gradnje d.d., Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarnih terjatev v višini 5,500.000 SIT s
pripadki in 5,500.000 SIT s pripadki.
IZ-87259
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 78/2003 z dne
28. 1. 2003 je dvosobno stanovanje št. 15
v skupni izmeri 38,74 m2 v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Cesta XIV.
divizije 1, ki stoji na parc. št. 1084/5, pripisani pri vl. št. 2058 k.o. Pobrežje, katerega
solastniki so zastavitelji Mihelin Frančišek,
do 3/6, Mihelin Gabrijela, do 2/6 in ndl.
Mihelin Špela, do 1/6, vsi stanujoči Maribor, Cesta XIV. divizije 1, na temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
261/92 z dne 29. 1. 1992 in sklepa o
dedovanju, Okrajnega sodišča v Mariboru,
opr. št. II D 196/98 z dne 22. 2. 1999 in
1/2 severnega dela večnamenskega skupnega prostora – stepalnik v izmeri 8,27 m2,
ki meji na zgoraj navedeno stanovanje št.
15 v prvem nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Cesta XIV. divizije 1, katerega lastnik je zastavitelj Mihelin Frančišek,
stanujoč Maribor, Cesta XIV. divizije 1, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 20. 1.
1997, zastavljeno v korist upnice Probanke
d.d., Maribor, Gosposka 23, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT
s pp.
IZ-87260
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 149/03 z dne 29. 1. 2003,
je bilo trisobno stanovanje št. 3, v skupni
izmeri 54,58 m2 s kletnim prostorom št. 3,
ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka
na naslovu Močnikova ulica 8, Ljubljana,
stoječega na parc. št. 86/5 k.o. Šentpeter,
solast zastaviteljev Solina Marijana in Solina
Margarete, zastavljeno v korist upnice Jožice Papež Francelj, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14.400 EUR s pripadki.
IZ-87262
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 165/03 z dne 30. 1. 2003,
so bili pisarniški prostori v II. nadstropju poslovne stavbe na Tržaški 132 v Ljubljani, v
izmeri 287,64 m2, kar predstavlja
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397/10000 idealnega deleža parc. št.
1573/10 vl. št. 3347 k.o. Vič in je označen
na skici št. 1 od št. 53 do št. 60, ki je
priloga kupoprodajne pogodbe ter idealni
del parkirišča parc. št. 1573/11, 1573/5,
1573/1, 1565/2, 1565/3, 1570/7,
1570/5, 1570/6, vse vl. št. 3347 k.o. Vič,
ki v naravi predstavlja parkirišča, last zastavitelja družbe Infotel, Projektiranje, proizvodnja in trženje telekomunikacij, d.o.o., Cankarjeva 6, Postojna, zastavljeni v korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
48,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87263
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane opr. št. SV 166/03 z dne 30. 1.
2003, je bilo stanovanje št. 99 v skupni
izmeri 66,93 m2, ki se nahaja v 9. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Marinkov
trg 14, Ljubljana Fužine, parc. št. 1087/2,
1061/1, 1048/2, 1047/3, 1048/1,
1047/1 k.o. Slape, last zastaviteljice Šimic
Suzy, zastavljena v korist upnika Osmana
Okanovića, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 47.880 EUR s pripadki.
IZ-87119
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 42/03 z dne 20. 1.
2003, je bilo zastavljeno enosobno stanovanje št. 37, v skupni izmeri 32,85 m2, v VI.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Tončka Dežmana 4, Kranj, ki je last zastavitelja
Osmančevič
Ismeta,
EMŠO
0204955163316, Glavni trg 16, Kranj, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
4. 12. 2002, s Silvo Mohorič. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnice Volksbank –
Ljudska banka d.d., Ljubljana, matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 19.000 EUR s pripadki.
IZ-87120
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta opr. št. SV-37/03 z dne 29. 1.
2003, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom v IV. nadstropju stanovanjske zgradbe ter pripadojoča kletna shramba, na naslovu Trebinjska 12 v Ljubljani, v skupni
izmeri 56,03 m2, s pripadajočim solastniškim delež na skupnih prostorih, delih in
napravah objekta, ter pripadajočim pozidanem stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
last dolžnika in zastavitelja Mikec Bojana,
Novo mesto, Jurčičeva ulica 3, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 2002,
sklenjene z Nakrst Francijem, Morova 25
C, Izola, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,600.000
SIT, s pripadki.
IZ-87121
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2934/02 z dne
18. 12. 2002, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 13, v skupni izmeri 63,71 m2, v 3.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Triglavska ulica 32, last dolžnice Nadje
Koren, roj. 25. 11. 1965, stan. Herberstei-
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nova 14, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 12. 2002, sklenjene
s prodajalcem Danilom Mencejem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.650 EUR
s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
IZ-87122
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2958/02 z dne 19.
12. 2002, je bilo stanovanje z gradbeno
oznako št. 16D02S v pritlični etaži, vhod D
objekt (niz) 16, nova oznaka št. 2, v skupni
izmeri 40,80 m2, s pripadajočim atrijem z
oznako 16D02A v izmeri 40,39 m2, shrambo z oznako 16DS06K v izmeri 6,49 m2,
nova oznaka št. 6, v kletni etaži s pripadajočim parkirnim mestom oznake 21P03P, nova oznaka št. 553, ki se prav tako nahaja v
kletni etaži stanovanjskega bloka na naslovu Lojzeta Spacala 34 v Ljubljani, ter na
skupnih delih, objektih in napravah in na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc. št. 1065/165, vpisani v
zemljiškoknjižnem vložku št. 1767 k.o. Zgornja Šiška v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je last dolžnice na podlagi
prodajne pogodbe št. 43/02, sklenjene
dne 5. 9. 2002 s prodajalcem Proal d.o.o.,
Miren 5, Miren, in na podlagi aneksa k prodajni pogodbi št. 43/02, sklenjenega dne
20. 11. 2002 s prodajalcem Proal d.o.o.,
Miren 5, Miren, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
9,933.000 SIT s pripadki.
IZ-87123
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2988/02 z dne
20. 12. 2002, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 70 v skupni izmeri 74,32 m2, ki
leži v VIII. nadstropju na JV-SZ strani stanovanjskega objekta ST-1, ki leži na parc. št.
201/4 k.o. Dravlje, last zastaviteljice Jožice Kastelic, roj. 1. 7. 1946, stan. Celovška
287, Ljubljana, na podlagi kupne pogodbe
št. 74-4976 z dne 28. 8. 1974, sklenjene
med prodajalcem ZGP GIPOSS Ljubljana
ter kupcema Kastelic Benjaminom in Jožico in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. II D 461/2000 z dne 15. 12. 2000,
o dedovanju po pok. Kastelic Benjaminu-Andreju, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Mihe Kastelica, roj. 25. 2. 1973, stan. Knafličev
prehod 5, Kamnik, v višini 29.503 EUR s
pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
IZ-87124
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2990/02 z dne 20.
12. 2002, je bilo enosobno stanovanje št.
20 v II. nadstropju stanovanjske hiše, na
naslovu Ulica Franca Mlakarja 38, Ljubljana, v skupni izmeri 31,95 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, parc. št.
1546/15 k.o. Dravlje, last dolžnikov Jane
Kramberger, roj. 6. 1. 1952 in Antona Kram-

bergerja, roj. 8. 9. 1954, oba stan. Tržaška
c. 49, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 11. 2002, sklenjene s
prodajalko Tatjano Drglin, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje dveh denarnih terjatev v višini po 2,500.000 SIT, s pripadki.
IZ-87125
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3017/02 z dne
23. 12. 2002, je bilo stanovanje z oznako II
2/16-H v prodajni površni 89,78 m2, ki se
nahaja v 2. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Cesta 24. junija 33, Ljubljana, stolpič št. II, last dolžnika APS avtomatizacija procesnih sistemov, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
Č-61/1999 z dne 13. 12. 1999, sklenjene
s prodajalcem Urbana d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32,000.000 SIT s
pripadki.
IZ-87126
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3024/02 z dne
24. 12. 2002, je bila na garsonjera št. 2 v
pritličju hiše na naslovu Slomškova 11, Ljubljana, v skupni izmeri 23,50 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, parc. št. 2789,
2790 in 2791, k.o. Tabor, last dolžnice Irene Golob, roj. 14. 2. 1969, stan. Cesta 24.
julija 84, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 12. 2002, sklenjene
s prodajalko Ružico Škof, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87127
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3033 z dne 24. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 1 v vila bloku
»Nadgorica« v izmeri 184,71 m2 stanovanjske površine v pritličju, prvem in drugem
nadstropju, dve zunanji nepokriti parkirišči
in prostor v kleti v izmeri 10 m2, ter sorazmerni del skupnih delov, objektov in naprav in stavbnega in funkcionalnega zemljišča, stoječega na parc. št. 96/16, 96/17
in 57/4 k.o. Nadgorica, last dolžnikov Janje Kosec, roj. 14. 6. 1954 in Frančiška
Kosca, roj. 6. 11. 1951, oba stan. Šarhova
ulica 30, Ljubljana, vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe za nakup
stanovanja št. 1 – vila blok »Nadgorica«,
sklenjene dne 2. 12. 2002 s prodajalcem
Gradis Teo Tehnične, ekonomske in organizacijske storitve d.d., Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 8,400.000 SIT s pripadki in v višini
15,600.000 SIT s pripadki.
IZ-87128
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3036/02 z dne
24. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 19, ki
se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Dolenjska cesta 45/b, v skupni
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izmeri 60,65 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, parc. št. 109/6, vl. št. 2946
k.o. Karlovško predmestje, last dolžnika Damijana Bobka, roj. 4. 9. 1969, stan. Smrtnikova ulica 3, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 12. 2002, sklenjene s prodajalko Mileno Zorko, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87129
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3052/02 z dne
30. 12. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 30 v izmeri 57,75 m2, v V. nadstropju
stanovanjske stavbe v Ljubljani, Na Jami 11,
s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1004/2, vl št. 657, k.o. Sp.
Šiška, last dolžnice Marije Grum, roj. 21. 1.
1932, stan. Na jami 11, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0151 z dne
10. 11. 1991 in dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi št. 0151 z dne 20. 1. 1993,
sklenjenih s prodajalko Ljubljansko banko
d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87130
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3055/02 z dne
30. 12. 2002, je bilo stanovanje v stanovanjski soseski Pod Šmarno goro, št.
B02M1ST18, ki se nahaja v 1. mansardi
objekta B02, v izmeri 146,74 m2 in dve
parkirni mesti, št. 98 in 99, s solastninsko
pravico na skupnih delih, objektih in napravah, ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc. št. 701/2, 122/2,
122/3, 694/2, 696, 698/2, 699/2, 697,
702, 700/2, 700/3, 700/4, 695, 115 in
113/1, vl. št. 2699 k.o. Vižmarje, last dolžnika Mirana Pavlina, roj. 8. 10. 1971, stan.
Britof 288, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 27. 9. 2002, sklenjene s prodajalcem
Interdom nepremičnine d.d, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40,050.000 SIT s
pripadki.
IZ-87132
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3060/02 z dne
30. 12. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
z dvema kabinetoma št. 77 v izmeri 66,61
m2, v osmem nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Rusjanov trg 2 (prej Marinkov
trg 3) v Ljubljani, ter sorazmerni solastninski delež na skupnih delih, objektih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na parc. št. 1047,
1049/1 in 1050, vl. št. 583 k.o. Slape, ki
je last dolžnice Darje Kokalj, roj. 9. 8. 1960,
stan. Martina Krpana ulica 28, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 11.
2002, sklenjene s prodajalko Marjano Bagar, Ulrich von Cilli Str. 27/6, 9800 Spit-

tal/Drau, Avstrija, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87149
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3063/02 z dne
30. 12. 2002, je bilo trisobno stanovanje
št. 8 v I. nadstropju stanovanjske stavbe, na
naslovu Ulica bratov Učakar 54, Ljubljana,
v skupni izmeri 80,80 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc.
št. 2219/25, vl. št. 3576 k.o. Zgornja Šiška, last dolžnice Andreje Čerček Hočevar,
roj. 5. 11. 1961 in zastavitelja Metoda Hočevarja, roj. 16. 11. 1961, oba stan. Borovniška ulica 5, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11. 2002,
sklenjene s prodajalko Vero Momić, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14,300.000 SIT s pripadki.
IZ-87150
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3066/02 z dne
30. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 76, v
izmeri 82,49 m2, v VII. nadstropju stanovanjskega objekta na Preglovem trgu 13 v
Ljubljani, stoječega na parc. št. 1147, 1148,
1156 in 1139 k.o. Moste, last dolžnika Marka Trškana, roj. 14. 12. 1944 in zastaviteljice Bare Pavčič Trškan, roj. 20. 6. 1948,
oba stan. Preglov trg 13, Ljubljana, na podlagi soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5 –
9/83 z dne 28. 12. 1982 in dodatka k
soinvestitorski pogodbi št. MS 4/5 – 9/83
z dne 13. 1. 1984, sklenjenih s pooblaščenim investitorjem Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 43.475 EUR s pripadki, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
IZ-87151
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3067/02 z dne
31. 12. 2002, je bilo trisobno stanovanje
št. S6, v skupni površini 72,23 m2 neto
(74,39 m2 bruto), v II. nadstropju stanovanjskega objekta B1 na naslovu Usnjarska cesta 14, Kamnik, s kletno shrambo K6 v površini 3,55 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču stanovanjskega objekta, parc. št.
158 k.o. Kamnik, last dolžnice Vesne Bajc,
roj. 11. 5. 1964, stan. Pod Debnim vrhom
15 C, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 100-012-68/02 z dne 13. 12.
2002, sklenjene s prodajalcem ZIL Inženiring d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87152
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 3071/02 z dne
31. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 26, v
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velikosti 26,87 m2, v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu ul. Koroškega bataljona 13, Ljubljana, s shrambo št. 26 v kleti
objekta, ter skupaj s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na
skupnih delih, objektih in napravah stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št.
1835/11 in 1835/4, vl. št. 2090, parc. št.
1855/4, 1855/28 in 1855/30, vl. št.
1198, parc. št. 1855/22 in 1855/29, vl.
št. 1566, vse k.o. Stožice, last dolžnice
Martine Lipar, roj. 5. 10. 1974, stan. Gorenjska cesta 2, Mengeš, do 60/100 in
zastaviteljice Marine Lipar, roj. 22. 11.
1949, stan. Gorenjska cesta 2, Mengeš,
do 40/100, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12. 2002, sklenjene s
prodajalcem Urošem Riglerjem iz Hrastnika, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT
s pripadki.
IZ-87559
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove Gorice, opr. št. SV 58/03 z dne 27. 1.
2003, je bilo štirisobno stanovanje št. 3, z
oznako S5, v I. nadstropju stanovnjskega
objekta Topoli 2, v izmeri 120 m2, s pripadajočo shrambo z oznako SH 1 v izmeri
6,36 m2 in parkirno mesto številka 17 in 7 v
kletni etaži objekta Topoli 2, vse stoječe na
delu parc. št. 1462/1, 1464/18 in 1464/2
k.o. Nova Gorica, ki jih je kreditojemalec
Marvel d.o.o. Nova Gorica, pridobil s kupoprodajno pogodbo št. 401017 in št.
402043 od prodajalca SGP Gorica d.d.,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pripadki.
IZ-87562
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 100/2003 z dne
4. 2. 2003, je dvosobno stanovanje št. 8 v
II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Kardeljeva 73, v skupni izmeri 56,06 m2, ki
stoji na parceli št. 364, pripisani pri vl. št.
1301 k.o. Sp. Radvanje, katerega lastnika
sta Škamlec Ida in Bogomil, oba stanujoča
Maribor, Kardeljeva c. 73, vsak do1/2, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št.
1449/91 z dne 18. 11. 1991, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 23.400 EUR s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za EUR na
dan plačila oziroma izterjave.
IZ-87563
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV – 59/03 z dne 31. 1.
2003, je bilo stanovanje v izmeri 23,28 m2,
ki obsega sobo v izmeri 21,50 m2 in WC v
izmeri 1,78 m2, ter se nahaja v pritličju stanovanjske hiše Šercerjeva 03 v Velenju, last
Jakupović Refika, Šercerjeva cesta 3, 3320
Velenje, na podlagi listine o priznanju lastninske pravice na kupljenem stanovanju z
dne 19. 12. 2002, zastavljeno v korist upni-
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ce Nove ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
Trg Republike 2, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,400.000 SIT s pripadki.
IZ-87564
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV - 332/2003 z dne 31.
1. 2003, je bilo stanovanje št. 9, v IV. nadstropju stanovanjske hiše Ulica Vide Janežič 13, Ljubljana, stoječe na parc. št. 738
k.o. Štepanja vas, v izmeri 96,75 m2, s trajno pravico solastnine (v deležu 11,03%) skupnih delov, naprav in skupnih prostorov
stavbe ter funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše, last Šimunič Bojana, Reboljeva 13, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 9. 2002, sklenjene z Borisom Klobčičem kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika BKS – leasing d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 50.000 EUR s pripadki.
IZ-87639
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz
Trbovelj, opr. št. SV 29/03 z dne 30. 1.
2003, je bilo trisobno stanovanje, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Ljubljanska cesta 1/c, Kamnik, stoječega na parc. št. 318/6 k.o. Kamnik, v skupni izmeri 65,87 m2, s pripadajočim kletnim prostorom št. 6 v izmeri 6,61 m2,
last dolžnika Peterlin Mitja, roj. 20. 3. 1978,
stan. Vreskovo 74b, Trbovlje, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 1.
2003 s Štefanijo in Romanom Gregorinom,
Ljubljanska cesta 1/c, iz Kamnika, zastavljeno v korist upnice Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000
SIT z obrestmi iz prvega in osmega člena
pogodbe in vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem
vračila terjatve.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 56/2002
S-87078
Na podlagi 28. in 29. člena ZPPSL to
sodišče objavlja naslednji oklic:
1. Začne se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Koperinvest d.o.o., Ferrarska 14, Koper, matična številka
5512425, šifra dejavnosti 74.204.
2. Za upravitelja prisilne poravnave se določi Samo Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.
3. V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. Mestna občina Koper, Verdijeva
10, Koper,
2. Republika Slovenija (Ministrstvo za
finance, Davčni urad Koper),
3. KIG - Koperinvest Group d.o.o.,
Ferrarska 14, Koper,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska
5, Ajdovščina,
5. za predstavnika delavcev Lido Gržinič iz Ankarana, Hrvatini 31.
4. Predlagatelj je dolžan v roku 8 dni
položiti predujem za stroške postopka v znesku 5,000.000 SIT na račun sodišča št.
01100-6950421640 (sklic na št. 6113 56
02), sicer bo poravnalni senat postopek prisilne poravnave ustavil.
5. Sklep o začetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom se po uradni dolžnosti vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se objavi na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 1. 2003
St 47/2002-11
S-87079
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 47/2002 dne 28. 1. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Splošno gradbeno podjetje d.d. Tržič,
4290 Tržič, Blejska cesta 8.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopke prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. GPG Kipkop d.o.o. Ljubljana,
2. Cestno podjetje Kranj d.d.,
3. Zavarovalnica Triglav d.d., OE Kranj,
4. Gradmont d.o.o., Ljubljana,
5. Branko Pavič, Podvasca 31, Tržič.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 28. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 1. 2003
St 179/2002
S-87080
To sodišče je s sklepom St 179/2002
dne 27. 1. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom SDR Holding, družba
pooblaščenka d.d., Cesta Notranjskega
odreda 45, Sodražica pri Ribnici.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003
St 142/2002
S-87081
To sodišče je s sklepom z dne 19. 12.
2002 pod opr. št. St 142/2002 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Iskra - Stikalni elementi d.d., Predstruge 29,
Videm Dobrepolje, zaradi umika predloga
za začetek postopka prisilne poravnave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003
St 74/2001
S-87082
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 74/2001 dne 20. 1. 2003 zaključilo ste-

čajni postopek nad dolžnikom Econocom
d.o.o., Livarska 1, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2003
St 49/2002
S-87083
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Turbospeed, družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Ljubljanska
50, Maribor, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2003
St 34/2001
S-87084
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Frizerstvo Maribor d.d. - v stečaju,
Maribor, se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2003
St 235/2002
S-87085
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 235/2002 z dne 24. 1. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Založba Obzorja d.d. Maribor, Partizanska 3-5, Maribor, ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
1. DZS d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
2. Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor,
3. GEA Inženiring d.o.o., Svetozarevska
10, Maribor,
4. Racman Audio Video Studio, Koseška c. 8, Ljubljana,
5. Mojca Jagič Baloh, Kasaze 51, 3301
Petrovče, predstavnica delavcev.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek., zaposlen v Fisk d.o.o. Maribor, Gosposvetska 84, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 24. 1.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2003
St 144/2002
S-87086
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Butik Sandra Aleksandra Raškaj Zu-
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panič s.p. Miklavž na Dravskem polju,
dne 21. 2. 2002 ob 10. uri, v sobi 253
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne reorganizacije na tem sodišču, Sodna
ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2003
St 60/2002
S-87087
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kozmetika Pirc Milena s.p., Krekova 26, Maribor, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zopet ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2003
St 98/2002
S-87088
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Balzam, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Meljska c. 83,
Maribor, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2003
St 46/2002
S-87089
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 46/2002 z dne 27. 1. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Zvonkom Hojnikom s firmo Poslovne storitve Zvonko
Anton Hojnik s.p., Aškerčeva ul. 1, Zg.
Polskava, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2003
St 7/98-210
S-87090
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika ING-GRA d.o.o., Partizanska 2, Lendava - v stečaju, bo narok na obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev dne 17. 3. 2003
ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št.
12. Upniki se vabijo na narok. Upniki si lahko vpogledajo v osnutek za glavno razdelitev
pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 413 v ponedeljek, sredo in petek v času od 9. do 12.
ure, v sredo pa tudi od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 1. 2003
St 24/2002
S-87095
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 24/2002 z dne 22. 1. 2003
začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Sadjarska zadruga Posavja
z.o.o., Arnovo selo 37, p. Artiče, matična
št. 572158, šifra dejavnosti 01.132.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetka postopka pri-
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silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo da sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek iz Sevnice.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Kmečka zadruga z.o.o., Pod obzidjem
39, Brežice;
– Transglob mednarodna špedicija
d.o.o. Ljubljana, Slovenska 54, Ljubljana;
– Zadružna kmetijska družba d.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana;
– Sklad za regionalni razvoj, Šeškova 9,
Ribnica;
– O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska 17, Brestanica;
– PAK 4, Podjetje za proizvodnjo kartonske embalaže d.o.o., Opekarna 22, Trbovlje;
– Franci Hribar, Rigonce 31, Dobova.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 22. 1. 2003.
Prijave terjatev, ki so bile vložene na podlagi oklica št. St 16/2002 z dne 25. 7.
2002 v tem postopku ne veljajo in je potrebno terjatve ponovno prijaviti, ker je bil predlog za začetek postopka prisilne poravnave zavržen in postopek ustavljen s sklepom
z dne 26. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 1. 2003

Ljubljana - v stečaju, za dne 18. 3. 2003
ob 10.15, v sobi 352/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2003

St 35/2002
S-87096
To sodišče je s sklepom opr. št. St
35/2002 z dne 28. 1. 2003 odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Velba
d.o.o., trgovina z notranjo opremo Sežana, Kriš št. 64, Sežana, matična številka
1391631, šifra dejavnosti 74842, začne in
takoj zaključi ter po pravnomočnosti sklepa
odredilo izbris družbe iz sodnega registra
tukajšnjega sodišča in izročitev premoženja
stečajnega dolžnika Občini Sežana.
Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 1. 2003

St 49/2001
S-87328
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
49/2001 dne 29. 1. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Muller
d.o.o., Ljubljanska 117, Domžale.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2003

St 8/90-1458
S-87241
To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom okrožnega sodnika Janka Bilbana in ob sodelovanju okrožnih sodnic Brigite Porenta in Metke Radjenović kot članic
senata, v stečajni zadevi nad dolžnikom
Elan – stečajna masa, Begunje na Gorenjskem, dne 9. 1. 2003 sklenilo:
1. Sodnica Sonja Švegelj je z dnem
31. 12. 2002 razrešena dolžnosti stečajne
sodnice.
2. Za stečajno sodnico je s 1. 1. 2003
določena Renata Horvat, okrožna sodnica
tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 1. 2003
St 48/98
S-87325
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Elektromedicina d.o.o.,

St 225/2002
S-87326
To sodišče je s sklepom St 225/2002
dne 31. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lesnina les, Trgovsko podjetje, d.o.o., Tržaška 135, Ljubljana,
matična številka 5950279, šifra dejavnosti
51.530.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Brane Borše, Cigaletova 7, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 5. 2003 ob 10. uri, na Slovenski
41, Ljubljana (bivša Gospodarska zbornica
Slovenije) v sejni sobi v 9. nadstropju.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2003

St 2/2003-13
S-87329
To sodišče je s sklepom opr. št. St
2/2003 z dne 31. 1. 2003, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Žičnice Vogel, Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, matična številka: 5097444,
šifra dejavnosti: 60.213.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Grega Erman, Dunajska 106, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko tega sodišča, pozivamo, naj sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve in vlogi priložijo dokazilo o
plačilu predpisane sodne takse za prijavo.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Dificon Ges.m.b.H., Kinoplatz 6,
9020 Klagenfurt, Austria,
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2. Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Kotnikova 28,
Ljubljana,
3. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka
Vadnova 3a, Kranj,
4. Gradbeno podjetje Bohinj, d.d., Triglavska 8, Bohinjska Bistrica,
5. Primož Komar, Vodnikova 8, Bohinjska Bistrica - predstavnik sveta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 1. 2003
St 36/2002-10
S-87330
To sodišče je na seji senata dne 30.1.
2003 pod opr. št. St 36/2002 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Pragozd Turizem in gostinstvo d.o.o. Črnomelj, Sadež 24, matična št. 5919860, šifra dejavnosti 63.300, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Pragozd Turizem in gostinstvo d.o.o. Črnomelj, Sadež 24, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 1. 2003
St 12/95
S-87331
Stečajnega upravitelja Dušana Marina se
z dne 29. 1. 2003 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Metalna
Montaža, inženiring, oprema d.o.o. - v
stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 1355/2002
SR-1406
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodnici Metki Turk Dejak v pravdni zadevi tožeče
stranke mld. Enite Jahić, Ložiško srbska 7,
Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica
- mati Sebira Šabinović, proti toženi stranki
Zuhretu Jahiću, naslov neznan, za ugotovitev očetovstva in plačevanja preživnine, dne
8. 1. 2003 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Zuhretu Jahiću, naslov neznan, postavlja začasna zastopnica, odvetnica Tajka Golob iz Ljubljane, Trdinova 3/IV.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v predmetni pravdni zadevi, dokler tožena stranka ne bo nastopila pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2003
I 260/2002
SR-364
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnika Si.Mobil Telekomunikacijske storitve
d.d., Šmartinska 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Belak Jožeta, Ribniki 6, Sevnica,
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zaradi izterjave 77.842 SIT, v skladu z 82.
členom Zakona o pravdnem postopku in
15. členom Zakona o izvršilnem postopku
sklenilo:
dolžniku Jožetu Belaku, nazadnje stanujočemu Ribniki 6, Sevnica, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Zdravko Groboljšek
iz Sevnice.
Začasni zastopnik bo v navedenem izvršilnem postopku zastopal dolžnika, dokler
ne bo dolžnik ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo
Center za socialno delo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 24. 12. 2002

d.o.o., s sedežem Črtomirova ulica 7,
Bled, vpisana na reg. vl. št. 1/3925/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Anton Kovač, Elisabethstrasse 22D - 80796,
Munchen, Nemčija.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 1. 2003

LJUBLJANA

Oklici dedičem
D 271/2001
OD-21791
Okrajno sodišče v Krškem v zapuščinski
zadevi po pok. Frančiški Mikolavčič, roj.
Zornada, roj. 16. 1. 1891, umrli 6. 11.
1970, nazadnje stan. Cesta 4. julija 120,
Krško, objavlja oklic:
zakonitega dediča Poženel Branka, nazadnje stan. Brod 17, Novo mesto, po pok.
Frančiški Mikolavčič se poziva, da v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica
na oglasni deski tukajšnjega sodišča priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 28. 11. 2002
D 279/2001
OD-21792
Okrajno sodišče v Krškem v zapuščinski
zadevi po pok. Predanič Rudolfu, roj. 17. 4.
1916, nazadnje stan. Gruenova ulica 6, Krško, umrlem 19. 11. 2001, objavlja oklic:
zakonito dedinjo Predanič Rozalijo, roj.
Dornik, roj. 3. 9. 1920, nazadnje stan. Gruenova ulica 6, Krško, po pok. Predanič Rudolfu se poziva, da v roku enega leta od
objave tega oklica in oklica na oglasni deski
tukajšnjega sodišča priglasi svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 28. 11. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRANJ
Srg 2258/2002
Rg-1383
Družba Arigem, podjetje za proizvodnjo, trgovino in poslovne storitve, Bled,

Srg 9880/2002
Rg-354
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Komcard, telekomunikacijske storitve javnih telefonskih govorilnic, d.o.o. Ljubljana,
Cigaletova 15, objavlja sklep:
Komcard, telekomunikacijske storitve javnih telefonskih govorilnic, d.o.o.
Ljubljana, Cigaletova 15, reg. št. vl.
1/33094/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 11.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Cigaletova 15, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave tega oklica, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2002
Srg 11126/2002
Rg-1380
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Tekstil-Impex trgovina, d.o.o. Ljubljana, Kolodvorska ulica 9, objavlja sklep:
Tekstil-Impex trgovina, d.o.o. Ljubljana, Kolodvorska ulica 9, reg. št. vl.
1/25422/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 12.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Veselko Edo, Zgornja Javoršica 8, z ustanovitvenim kapitalom
3,407.860 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
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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 tega oklica, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2003
Srg 05891/2002
Rg-14135
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Paper Special, trgovina s papirjem in papirnatimi izdelki d.o.o., Ljubljana, Trdinova 5,
objavlja sklep:
Paper Special, trgovina s papirjem in
papirnatimi izdelki d.o.o., Ljubljana, Trdinova 5, reg. št. vl. 1/27604/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 6. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Zampieri Marina, Via Machiavelli 5, Trst, Italija, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoežnje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
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 tega oklica, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002
Srg 04544/2002
Rg-14144
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
AG-Invest gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132, objavlja sklep:
AG-Invest, gradbeni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132, reg. št. vl.
1/17799/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 5.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Živila Kranj, d.d., C. na
Okroglo 3, Naklo (pravni naslednik Agrotehnika trgovina d.d.), z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
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 tega oklica, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

Št.

MARIBOR
Srg 2919/2002
Rg-1385
Družba Polz, podjetje za uvoz in izvoz, trgovino, storitve, turizem in gostinstvo d.o.o., Pesnica 42/a, Pesnica pri
Mariboru, reg. št. vl. 1/8524-00, katere
ustanotivelj je Polz Ges.m.b.H., Stallhofstrasse 24, Gratwein, Avstrija, po sklepu
družbenika družbe z dne 26. 11. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Polz
Ges.m.b.H.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2003

NOVA GORICA
Srg 1216/2002
Rg-1378
Družba Tikanila, tovarna medicinske
opreme Kobarid d.o.o., s sedežem Goriška cesta 5a, Kobarid, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-02725-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 24. 12. 2002.
Ustanoviteljica družbe je TIK Kobarid
d.o.o., Goriška cesta 5a, Kobarid, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 1. 2003

NOVO MESTO
Srg 21/2003
Rg-1379
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Interles, proizvodno in
trgovsko podjetje Metlika d.o.o., Metlika,
Svržaki 9, objavlja sklep:
družba Interles, proizvodno in trgovsko podjetje Metlika d.o.o., Metlika, Svržaki 9, vpisana na reg. vl. št. 1-328/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 1. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja in družbenika sta Slavko in
Mira Dragovan, oba Metlika, Svržaki 9b, z
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ustanovitvenim kapitalom 6,881.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
6,881.000 SIT v celoti prenese na ustanovitelja v sorazmerju z vloženima deležema.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družba dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 1. 2003
Srg 522/2002
Rg-16466
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Ribogojnica Temenica, ribogojnica in trgovske storitve
Novo mesto d.o.o., Novo mesto, Seidlova 10, objavlja sklep:
družba Ribogojnica Temenica, ribogojnica in trgovske storitve Novo mesto d.o.o., Novo mesto, Seidlova 10,
vpisana na reg. vl. št. 1-1892/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 8. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Ribiška družina Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 20, z
ustanovitvenim kapitalom 1,589.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,589.000 SIT v celoti prenese na Ribiško družino Novo mesto.
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 tega oklica, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 9. 2002

PTUJ
Srg 519/2002
Rg-1384
Družba Monitor, podjetje za proizvodnjo, inženiring in trgovino d.o.o.,
Markovci 33a, Markovci, reg. št. vl.
1/3827-00, katere ustanovitelj je Žnidarič Štefan, Markovci 33a, Markovci, po
sklepu ustanovitelja družbe z dne 5. 12.
2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Žnidarič
Štefan.
Zoper kslep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 1. 2003
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, štampiljko z napisom Nova KBM d.d. Področje Nova Gorica Agencija Vrtojba 1.
gnf-110520
Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah
d.o.o., Rogaška cesta 46, Šmarje pri Jelšah,
štampiljko z napisom Tomi Rumpf, dr. vet. med.,
štev. licence 051. gnm-110434
Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah,
d.o.o., preklicuje štampiljko okrogle oblike z napisom Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah,
d.o.o., R št. 58, z zaporedno številko 1, v sredini s simbolom Veterinarske postaje, to je stilizirane risbe kače, ovijajoče se ob inicialki V.
Ob-87278

Priglasitveni list
Bolha Frančišek s.p., Kajuhova 6, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-836/94, izdan
dne 1. 6. 1994. gns-110378
Ferjančič Štefan, Vilharjeva ulica 65, Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 005493/0105/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gno-110282
Fink Sanja, Prečna 13, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št. 038-2804/02, izdan dne
1. 10. 2002. gnt-110402
Laura Đurđica, Gorišnica 118, Gorišnica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 046064, izdana dne 6. 3. 1995. gnr-110283
Lepoša Emil, Petanjci 113, Tišina, priglasitveni list, opravilna št. 36-1173/95, izdan dne
1. 1. 1995. gnh-110314
Svetko Jožef, Šlandrova 2, Velenje, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 020104/0366/00-69/1995 in obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne 6. 3. 1995.
gnf-110541
Širok Našimir, Soška cesta 33, Solkan,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 002903/0129/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnp-110456
Tušek Bogdan, Dolenja Stara vas 50, Škocjan, priglasitveni list, opravilna št. 038/1958-96,
izdan dne 1. 10. 1996. gno-110732
Veren Vladimir, Cvetkova ulica 26, Murska
Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 058229/1637/01-46/1996, izdana dne
30. 9. 1996. gnx-110573

Potne listine
Anderluh Edvard, Bohoričeva ulica 4, Celje,
potni list, št. P00823653. gnd-110318
Caf Bojan, Tacenska 100, Ljubljana, potni
list, št. P00746521. gnn-110383
Capl Kumer Danica, Dolniška cesta 3, Ljubljana, potni list, št. P00762578. gnz-110750
Ceferin Janez, Črtomirova 11, Ljubljana, potni list, št. P00204380. gnl-110389

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Černivec Barbara, Brezje pri Grosuplju 53,
Grosuplje, potni list, št. P00486175.
gnf-110691
Deleja Tjaša, Leninova 8, Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI 109835, izdala UE
Izola. gne-110692
Drinovec Marijan, Strahinj 38, Naklo, potni
list, št. P00780149. gnx-110323
Drobne Natalija, Ulica Frankolovskih žrtev 15,
Celje, potni list, št. P00116273. gne-110496
Gostinčar Marko, Triglavska ulica 18, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 80163, izdala UE Nova Gorica. gne-110517
Gregorič Karin, Miren 139, Miren, potni list,
št. P00580253. gnj-110512
Gregorič Klavdija, Miren 139, Miren, potni
list, št. P00412821. gnk-110511
Gunčar Gregor, Šorlijeva 33, Kranj, potni
list, št. P00232931. gnc-110594
Harmel Matjaž, Tominškova 40, Ljubljana,
potni list, št. P00831017. gnu-110476
Horvat Milena, Brezovica 7, Lendava - Lendva, potni list, št. P00294241. gno-110632
Hribar Vlasta, Polje 24, Zagorje ob Savi, potni list, št. CA 29017. gnb-110495
Korenčan Aleš, Neubergerjeva 23, Ljubljana, potni list, št. P00069954. gnj-110712
Kumer Anže, Dolniška cesta 3, Ljubljana,
potni list, št. P00702164. gnw-110749
Kumer Kaja, Dolniška cesta 3, Ljubljana, potni list, št. P00689425. gnx-110748
Majcen Filip, Puharjeva 3, Ljubljana, potni
list, št. P00000732. gno-110582
Matić Dragan, Na otoku 10, Celje, potni list,
št. P00748790. gnr-110604
Matić Radosav, Na otoku 10, Celje, potni
list, št. P00748773. gnw-110599
Narat Mojca, Planina pri Sevnici 40/a, Planina pri Sevnici, potni list, št. P00796781.
gnh-110364
Novinc Tadeja, Idrijska cesta 8/a, Ajdovščina, potni list, št. P00500649. gng-110615
Pibernik Stanislav, Krmelj 86/a, Krmelj, potni list, št. P00195229. gng-110315
Ramić Fikreta, Sketova 5/a, Ljubljana, potni
list, št. P00004945. gny-110597
Skubin Vojko, Cankarjeva ulica 82, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 22446,
izdala UE Nova Gorica. gnt-110352
Spaseski Trajče, Florjanska ulica 125, Sevnica, potni list, št. 862171. gnm-110709
Šulin Angela, Cesta Goriške fronte 81, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 85905, izdala UE Nova Gorica. gni-110388
Tavčar Marija Viktorija, Oljčna pot 23, Piran Pirano, potni list, št. P00074096. gnp-110306
Vidmar Ivan, Kraigherjeva 9, Celje, potni list,
št. P00506016. gnc-110394

Osebne izkaznice
Albreht David, Spodnja Rečica 172, Laško,
osebno izkaznico, št. 903917. gni-110488
Andraši Kristijan, Polje 365, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 140642. gnc-110744
Anželak Simona, Čečovje 10/a, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1316244.
gnu-110326
Bagar Franc, Otovci 26, Mačkovci, osebno
izkaznico, št. 1540310. gnf-110616
Bandur Ines, Ptujska cesta 33, Rače, osebno izkaznico, št. 974759. gnz-110671
Bartolj Amalija, Pot k čuvalnici 11, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1123186.
gnc-110269
Baša Nina, Jasen 13/a, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1311510. gng-110365

Bavec Niko, Reboljeva ulica 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 695073. gno-110532
Benčič Mohar Eda, Obrtniška 8, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 378476.
gnb-110395
Bernard Dušan, Trubarjeva ulica 55/a, Celje, osebno izkaznico, št. 1027916. gnv-110300
Bigec Darko, Zakl 22, Podlehnik, osebno
izkaznico, št. 380312. gne-110542
Bitenc Aleksandra, Drolčevo naselje 6, Kranj,
osebno izkaznico, št. 91047. gnb-110570
Boštjančič Janja, Podgraje 1, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 123450. gnl-110610
Božić Jovanka, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 377976. gny-110522
Brglez Toni, Krimska ulica 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 782890. gnt-110327
Cej Tihomir, Grgar 137/a, Grgar, osebno
izkaznico, št. 548992. gnt-110302
Cek Ljudmila, Gruberjevo nabrežje 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 113258.
gny-110572
Čebohin Branka, Koroška 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 85576. gnp-110281
Čendak Barbara, Hrvatini 177/b, Ankaran Ankarano, osebno izkaznico, št. 623832.
gnr-110304
Čermelj Miha, Opekarniška 15/a, Radomlje, osebno izkaznico, št. 234318. gnu-110751
Damiš Neda, Zgornje Škofije 98, Škofije,
osebno izkaznico, št. 305430. gnf-110516
Debelak Klemen, Ručigajeva 18/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1377288. gnc-110669
Debenec Jože, Cesta 8. maja 3, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 508115.
gnw-110374
Demšar Miha, Pernetova ulica 17, Trzin, osebno izkaznico, št. 191344. gnm-110459
Dokl Janez, Na Herši 14, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 879932. gni-110738
Drama Viktor, Levec 30/a, Petrovče, osebno izkaznico, št. 943499. gnk-110486
Dvorjak Ivan, Škalske Cirkovce 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 990465. gnj-110487
Ebert Maja, Jakčeva ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 940990. gnk-110536
Erdeljan Aleksandar, Pesniški dvor 18/a, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 263116. m-97
Fajt Olga, Kranjčičeva 5, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1366684. gnv-110625
Filipič Filip, Slomškov trg 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 1338628. gns-110503
Fortun Marjeta, Ulica Bratov Klemenc 21,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 689005.
gns-110428
Golež Izidor, Dramlje 27, Dramlje, osebno
izkaznico, št. 170002. gnq-110630
Grilc Mirko, Ljubljanska cesta 29, Radovljica, osebno izkaznico, št. 118013. gnw-110299
Grojzdek Marijan, Levarjeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1455884. gnk-110711
Gunčar Gregor, Šorlijeva 33, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1115780. gnd-110593
Hajdinjak Marija, Rodmošci 22, Spodnji Ivanjci, osebno izkaznico, št. 398773. gnh-110614
Hazl Danilo, Stantetova ulica 30, Maribor,
osebno izkaznico, št. 771290. gne-110317
Inglič Janez, Medvoška cesta 18, Medvode,
osebno izkaznico, št. 1232712. gnb-110370
Jakša Aleš, Gornja Paka 10/a, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 372681. gni-110338
Jančar Janez, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 71217. gnu-110526
Jančič Darko, Rusjanov trg 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1561993. gnt-110727
Janežič Andreja, Reber 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 685501. gnf-110466
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Jelenc Aleš, Dunajska 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1052375. gnz-110346
Jesenšek Stanislav, Borovniško naselje 4,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 1270299.
gnv-110700
Johman Bojan, Okoslavci 28, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 1214459.
gns-110703
Jovanović Peter, Ljubljanska cesta 54, Celje, osebno izkaznico, št. 207144. gnp-110331
Jovanović Rade, Glinškova ploščad 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 671547.
gnx-110673
Jurij Siba, Podjavorškova 13, Celje, osebno
izkaznico, št. 1123375. gny-110322
Justin Renata, Otoče 15, Podnart, osebno
izkaznico, št. 860006. gnl-110510
Južna Franc, Zlateče pri Šentjurju 2/a, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št. 1264081.
gnx-110623
Kmetič Marija, Klemenčičeva 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 321132. gny-110747
Korene Sanja, Žigrski vrh 32, Sevnica, osebno izkaznico, št. 249604. gnc-110569
Korenič Jožefa, Senčna pot 82, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 807002.
gnz-110746
Kosi Ana, Gorazdova 10, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 133762. gng-110715
Košir Franja, Karplje 2, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št. 543414. gne-110492
Kralj Valentina, Brinje 13/a, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 546886. gnq-110730
Krapež Daša, Cesta na Brdo 55, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1367290. gnv-110275
Krapež Nika, Cesta na Brdo 55, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1367301. gnu-110276
Krapež Sonja, Cesta na Brdo 55, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1367293. gnw-110274
Kren Elizabeta, Plač 12, Zgornja Kungota,
osebno izkaznico, št. 592493. m-96
Krušič Andrej, Ul. Juleta Gabrovška 15,
Kranj, osebno izkaznico, št. 8502. gnc-110644
Kukovičič Rudolf, Ul. Pohorskega bataljona
39, Maribor, osebno izkaznico, št. 1068058.
gnv-110400
Lađić Vera, Mirna ulica 1, Maribor, osebno
izkaznico, št. 405587. gng-110415
Lavrenčič Romana, Lokavec 3/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 26718. gnh-110514
Legenštein Darja, Prežihova ulica 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1382066.
gnw-110324
Lumbar Drago, Naredi 12, Rob, osebno izkaznico, št. 216819. gnu-110426
Lunder Mojca, Grčarevec 18, Logatec, osebno izkaznico, št. 512101. gnk-110336
Maglić Ankica, Polje, Cesta VI/14, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 793054.
gnx-110348
Maher Rosanda, Dokležovje, Murska 32,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 1012259.
gnf-110391
Majhenič Jana, Ljubljanska 68, Domžale,
osebno izkaznico, št. 586780. gnz-110696
Malajner Janko, Rogaška cesta 62, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 562202. gnq-110255
Marko Marjan, Slatinski dol 5, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 409370. m-117
Martič Antonija, Ob Radoljni 50, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 1372103.
gne-110642
Matić Radosav, Na otoku 10, Celje, osebno
izkaznico, št. 1469583. gnu-110601
Maučec Franc, Martjanci 32, Martjanci, osebno izkaznico, št. 323990. gng-110290

Mesec Anton, Podmilščakova ulica 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1132364.
gnc-110719
Mešinović Derviš, Zakotnikova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 229758. gnd-110518
Mirtič Valentin, Trdinova 4, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 522723. gnt-110602
Mlakar Kaja, Gradnikova 67, Radovljica, osebno izkaznico, št. 1300653. gnv-110500
Molek Robert, Slamna vas 12, Metlika, osebno izkaznico, št. 991897. gnf-110291
Moser Tadej Iztok, Rimska 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 928956. gnx-110598
Murnik Janez, Velesovo 47, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 1144705.
gnk-110311
Oprešnik Vesna, Cesta bratov Mravljakov 20,
Velenje, osebno izkaznico, št. 316016.
gnz-110621
Ožbot Anuška, Cankarjeva 40, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 513341. gnc-110294
Paglovec Mojca, Gradnikove brigade 9, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 146504.
gnn-110608
Perše Mojca, Slomškov trg 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 1338622. gnr-110504
Peserl Avgust, Žitence 2, Jurovski Dol, osebno izkaznico, št. 311694. gnw-110499
Peterka Marija, Stegne 26, Moravče, osebno izkaznico, št. 844648. gnm-110734
Pezdirnik Den, Hradeckega 70, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1418275. gny-110422
Pilar Silvo, Velesovo 27, Cerklje na Gorenjskem,
osebno
izkaznico,
št. 610081.
gnd-110393
Pirc Miha, Gledališki trg 6, Celje, osebno
izkaznico, št. 276500. gnd-110493
Plečko Marko, Vilenska cesta 52, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1324587. gng-110640
Plohl Štefan, Zg. Tinsko 18, Loka pri Žusmu,
osebno izkaznico, št. 683257. gnu-110501
Povhe Igor, Došce 5, Logatec, osebno izkaznico, št. 153629. gng-110465
Povhe Luka, Narpel 52, Krško, osebno izkaznico, št. 658207. gnl-110310
Prezelj Danilo, Zakriž 21, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 000444514. gny-110397
Prijon Anton Janez, Log pod Mangartom 53,
Log pod Mangartom, osebno izkaznico,
št. 1264195. gne-110392
Puljić Tilen, Ptujska cesta 38, Rače, osebno
izkaznico, št. 1407059. gne-110367
Radolič Marija, Prepolje 40/c, Marjeta na
Dravskem
polju,
osebno
izkaznico,
št. 1545595. gnf-110316
Rehar Ivan, Na produ 10, Vipava, osebno
izkaznico, št. 795011. gnl-110385
Režonja Valerija, Rožna ulica 10/a, Turnišče, osebno izkaznico, št. 33121. gni-110313
Režun Barbara, Triglavska 3, Idrija, osebno
izkaznico, št. 1138101. gnu-110626
Robnik Franc, Koroška 6, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1015677. gnt-110502
Rode Agata, Framska ulica 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 644444. gny-110697
Rojs Irma Marija, Ob plantaži 9, Limbuš, osebno izkaznico, št. 580952. gnp-110506
Rossi Vesna, Staro polje, Cesta VI/10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1482329.
gnq-110505
Roškar Kaja, Cankarjeva ulica 50, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1224249.
gns-110353
Sajovic Nuška, Belska cesta 44, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
P00130112.
gnj-110491
Selčan Andrej, Pod lipami 16, Celje, osebno izkaznico, št. 1088705. gns-110628

Št.

13 / 7. 2. 2003 / Stran 751

Smole Ivan, Vršna vas 12, Pristava pri Mestinju, osebno izkaznico, št. 682004. gnv-110325
Smrekar Helena, Rožna dolina, Cesta
XXI/38,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 874300. gnl-110285
Šiftar Ludvik, Golo 150, Ig, osebno izkaznico, št. 1065995. gnc-110419
Šiler Vanja, Gubčeva 16, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 22176. gnj-110387
Šimunić Eva, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 184522. gnj-110462
Širec Ana, Razlagova 5, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1127871. gne-110567
Škof Anton, Dolenja vas 10/d, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 443822. gne-110617
Šmid Sonja, Na kresu 23, Železniki, osebno
izkaznico, št. 1170378. gnl-110735
Šmon Milena, Jenkova 19, Velenje, osebno
izkaznico, št. 981904. gnu-110301
Šolaja Marija, Kajuhovo naselje 45, Kočevje, osebno izkaznico, št. 806975. gnc-110369
Špenko Darko, Na Dole 26, Vodice, osebno
izkaznico, št. 882450. gnn-110587
Špoljarić Branko, Trubarjeva 2, Ribnica, osebno izkaznico, št. 116411. gnm-110584
Štrukelj Boža, Majde Vrhovnikove ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 343176.
gnm-110334
Šuligoj Ivo, Mestni trg 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 32111. gnu-110576
Tamše Marija, Zabukovica 33, Griže, osebno izkaznico, št. 122749. gnq-110705
Tarter Mitja, Topniška ulica 33/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1190663. gno-110432
Thaler Antonija, Češnjica 24, Železniki, osebno izkaznico, št. 500379. gnx-110473
Tompa Andreja, Sp. Luša 21, Selca, osebno
izkaznico, št. 371003. gno-110386
Tul Nikoleta, Sončno nabrežje 18, Izola Isola,
osebno
izkaznico,
št. 642232.
gny-110297
Uduč Vitko, Cesta Ilije Gregoriča 10, Senovo, osebno izkaznico, št. 19192. gnz-110646
Ušaj Gulin Ksenija, Ulica Milojke Štrukelj 40,
Solkan, osebno izkaznico, št. 336627.
gnr-110404
Vertelj Tanja, Mala vas 73, Bovec, osebno
izkaznico, št. 470885. gnh-110289
Vidic Nataša, Breg ob Savi 45, Mavčiče,
osebno izkaznico, št. 1476402. gno-110407
Vidmar Valentina, Brdo 6, Dornberk, osebno izkaznico, št. 404745. gnx-110398
Visočnik Jožef, Dolga vas, Glavna ulica 20,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 1487669. gns-110653
Vodopivec Žarko, Bevkova 14, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 1505518. gni-110513
Vodovnik Manuela, Braslovče 49/a, Braslovče, osebno izkaznico, št. 163361. gnr-110329
Volčini Nataša, Vreskovo 47, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 508215. gni-110288
Volfand Cvirn Mira, Razlagova 27, Maribor,
osebno izkaznico, št. 29487. gnt-110252
Vrčkovnik Marija, Gosposka 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 983278. gng-110694
Vugrinec Dušan, Bogojina 169, Bogojina,
osebno izkaznico, št. 814808. gnj-110612
Zafošnik Nataša, Trg Dušana Kvedra 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1284425.
gnd-110618
Zahirović Smail, Prušnikova 116, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 343576. gnb-110420
Zaloker Ante, Pod hribom 59, Gozd Martuljek,
osebno
izkaznico,
št. 838269.
gnu-110376
Zelenko Štefanija, Cerovec, Stanka Vraza 15,
Ivanjkovci, osebno izkaznico, št. 686868.
gng-110515
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Zemljarič Jožef, Nova vas pri Markovcih 5/b,
Markovci, osebno izkaznico, št. 844864.
gni-110613
Zlate Cvetko, Krožna pot 9, Šenčur, osebno
izkaznico, št. 1555380. gnn-110308
Zorko Matjaž, Kočevarjeva 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 24189. gnk-110611
Zupan Andrej, Chengdujska cesta 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 685645.
gno-110482
Zupan Eva, Pot v zeleni gaj 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1109112. gnw-110524
Zupan Herta, Aškerčeva ulica 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 344472. gnx-110698
Zver Anita, Gornji Črnci 32, Cankova, osebno izkaznico, št. 1468154. gns-110303
Žagar Nina, Zg. Bitnje 215/a, Žabnica, osebno izkaznico, št. 1006177. gnb-110695
Železnik Anja, Pod kostanji 8, Celje, osebno
izkaznico, št. 1414607. gnl-110339

Vozniška dovoljenja
Ambrožič Jaka, Žerjavin 2, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. A - 50km/h BFGH, reg.
št. 37650, izdala UE Novo mesto. gnv-110450
Amon Savko, Mokrška ulica 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 811323,
reg. št. 28124, izdala UE Ljubljana. gnt-110527
Anko Matej Janez, Rožna dolina c. X/16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369378, reg. št. 185555, izdala UE Ljubljana. gnk-110411
Ažman Miro, Zg. Duplje 49, Duplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 642349, reg.
št. 15660, izdala UE Kranj. gnh-110264
Babič Gregor, Ptujska cesta 91, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 22736,
izdala UE Slovenska Bistrica. gne-110442
Baričič Špela, Gregorčičeva 6, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1292255,
reg. št. 21049, izdala UE Grosuplje.
gnv-110250
Bavec Niko, Reboljeva ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1594876, reg. št. 28159, izdala UE Ljubljana.
gnp-110531
Bavec Silvester, Nadlesk 2/a, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
517129, reg. št. 2307, izdala UE Cerknica.
gnu-110351
Belšak Edvin, Bolečka vas 5/a, Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 44177.
gng-110444
Bergelj Aleš, Ulica pregnancev 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186006, reg. št. 130243, izdala UE Ljubljana.
gnq-110480
Bernard Dušan, Trubarjeva 55/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 504664, reg.
št. 17577. gnp-110706
Bešter Primož, Hudovernikova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024717, reg. št. 180563, izdala UE Ljubljana.
gnc-110469
Bobek Sebastijan, Snežniška 25, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11633, izdala UE Postojna. gng-110265
Bogataj Mateja, Zasavska cesta 29,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194084, reg. št. 36887, izdala UE Kranj.
gnu-110676
Brumen Ivan, Šalovci 14, Središče ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 519,
izdala UE Ormož. gnd-110268

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Bucik Valter, Bodrež 4, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 47641, izdala UE
Nova Gorica. gns-110453
Cigoj Miša, Idrijska cesta 9/a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1456221,
reg. št. 15127, izdala UE Ajdovščina.
gno-110307
Črešnar Anton, Pot Šercerjeve brigade 5,
Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 784770, reg. št. 6648. m-95
Črešnar Jože, Goriška cesta 26, Oplotnica,
vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 20084.
gnw-110449
Čuček Jožica, Trg 3, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11369, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gny-110672
Debenec Jože, Cesta 8. maja 3, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 4600, izdala UE Vrhnika. gnx-110373
Demšar Miha, Pernetova ulica 17, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001348135,
reg. št. 34467, izdala UE Domžale. gnn-110458
Dobovišek Aljoša, Podbrezje 44, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1087240, reg.
št. 44177, izdala UE Kranj. gnt-110427
Dokl Janez, Na Herši 14, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1504655, reg.
št. 203936, izdala UE Ljubljana. gnj-110737
Dolinar Katarina, Brezje pri Dobrovi 22, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1190680, reg. št. 219272, izdala UE Ljubljana.
gnv-110350
Ebert Maja, Jakčeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1587798, reg.
št. 183306, izdala UE Ljubljana. gnl-110535
Fašing Anton, Kremberk 23, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 959671, reg. št. 2863. gns-110328
Frelih Živa, Cigaletova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1025895,
reg. št. 205838, izdala UE Ljubljana.
gnh-110489
Gajšak Roberto, Prade, Poljska pot 1, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 44270. gnv-110550
Gajšek Petra, Artiče 52/b, Artiče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 18908, izdala UE Brežice. gns-110257
Gorič Rok, Zgornje Gameljne 38, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1234409, reg. št. 196583, izdala UE Ljubljana. gnz-110471
Halilović Mirsada, Krimska ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1292421, reg. št. 21157, izdala UE Ljubljana.
gng-110740
Hlastec Bojan, Podbrežna 9, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 42554, izdala UE Koper. gnj-110437
Hohkraut Jožef, Pot celjskih grofov 4, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3850, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh-110539
Holc Simon, Zagorci 81, Juršinci, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 46102, izdala UE Ptuj.
gno-110357
Hrovat Urška, Puterlejeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 139386,
reg. št. 184011, izdala UE Ljubljana.
gnp-110581
Ilija Samo, Ograje 57, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7628, izdala UE Logatec. gny-110497
Jakopič Aleksander, Titova 3, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, št. staro vozniško dovoljenje - JU, izdala UE Jesenice. gng-110690
Jančar Janez, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1190527,

reg. št. 113920, izdala UE Ljubljana.
gnv-110525
Jančič Darko, Rusjanov trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1488236,
reg. št. 228634, izdala UE Ljubljana.
gns-110728
Javernik Ivan, Zg. Bistrica 116, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 3027, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnc-110448
Jeseničnik Katarina, Podgorje 64/d, Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 16818, izdala UE Slovenj Gradec.
gnw-110549
Jesenšek Stanislav, Borovniško naselje 4,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
337262, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnw-110699
Jovanovič Marko, Kraigherjeva 11, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1037324, reg.
št. 35950. gno-110607
Jurjevec Janez, Vače 18, Vače, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1287591, izdala UE
Litija. gnd-110743
Južna Franc, Zlateče pri Šentjurju 2/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 5367, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnw-110624
Kadič Mitja, Cesta bratska in enotnosti 108r,
Metlika, preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, reg. št. 4085, izdala UE Metlika.
gnt-110377
Kalšek Alen, Partizanska 3, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7628, izdala UE Izola. gnl-110260
Klančnik Marko, Zavodnje 48, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
001313013, reg. št. 19499, izdala UE Velenje.
gnj-110287
Knific Boštjan, Opekarniška 12/e, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1399496, reg.
št. 47096. gnn-110408
Kobal Anton, Selo 16/a, Žirovnica, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 486793, izdala UE Jesenice. gnn-110683
Kodrič Ivan, Varda 42, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1585, izdala
UE Nova Gorica. gnc-110544
Kokot Maja Barbara, Na zelenici 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1233139,
reg. št. 44626, izdala UE Celje. gnd-110568
Komauli Majda, Franca Kramarja 33, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BECH,
št. 22145, izdala UE Nova Gorica. gnv-110425
Korošec Marko, Ljubnica 48, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14030.
gnp-110256
Kos Anton, Cesta 4. julija 17/a, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11266.
gnq-110330
Kovačič Vanja, Muljava 8/a, Ivančna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1731986,
reg. št. 14158, izdala UE Grosuplje.
gnq-110580
Kralj Valentina, Brinje 13/a, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 353458,
reg. št. 30971, izdala UE Ljubljana. gnr-110729
Krapež Sonja, Cesta na Brdo 55, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1524667,
reg. št. 248327, izdala UE Ljubljana.
gnx-110273
Krauser Aleš, Šmiklavž 8/a, Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 14741, izdala UE Slovenj Gradec.
gnf-110441
Krejić Tihomir, Jaka Platiše 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1437360, reg.
št. 45168, izdala UE Kranj. gnb-110345
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Krivec Andreja, Selovec 63/a, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg. št. 4232.
gnp-110606
Križevnik Gašper, Gozdarska cesta 37, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 16902, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-110677
Kugler Zvonimir, Prežihova 5, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 452483, izdala UE Žalec. gnx-110298
Kuhta Matevž, Vorohova ulica 33, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8356, izdala UE Ruše. m-94
Kukovičič Rudolf, Ul. Pohorskega bataljona
39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 371213, reg. št. 42789. gnw-110399
Lazarova Jagoda, V. Kejžarja 37/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1022580, izdala UE Jesenice. gnj-110262
Lednik Andrej, Podvrh 20, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7717, izdala UE
Mozirje. gnd-110668
Majstorović Milojica, Nad mlini 31, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
20029, izdala UE Novo mesto. gnb-110270
Markelj Jernej, Perkova ulica 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23445, izdala
UE Kamnik. gnb-110470
Matić Radosav, Na otoku 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 782990, reg.
št. 39173, izdala UE Celje. gns-110603
Medvešček Brina, Klemenčičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285694, reg. št. 227008, izdala UE Ljubljana. gnr-110479
Mesec Anton, Podmilščakova ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890107, reg. št. 198990, izdala UE Ljubljana.
gnb-110720
Mezek Rajko, Gorica 21, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4476. gnm-110634
Mihelič Biljana, Rožna 20, Kočevje, vozniško dovoljenje, reg. št. 7258, izdala UE Ribnica. gnd-110443
Miklavčič Ciril, Volčja jama 10, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
108984, izdala UE Litija. gnf-110366
Mrak Jožko, Poljubinj 41/a, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 464297, izdala UE Tolmin.
gny-110451
Narat Mojca, Planina pri Sevnici 40/a, Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5664, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnj-110312
Oprešnik Vesna, Cesta bratov Mravljakov 20,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 27236, izdala UE Velenje. gnc-110619
Ožbot Anuška, Cankarjeva 40, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28553,
izdala UE Nova Gorica. gni-110263
Perkovič Vincenc, Kavče 22/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1682887, reg.
št. 14465, izdala UE Velenje. gny-110622
Perše Mojca, Slomškov trg 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1159298, reg.
št. 42508, izdala UE Celje. gnc-110494
Pišotek Stanislav, Ugovec 5, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 21210, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnq-110455
Pjevčevič Stane, Preska 16, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1321598, reg.
št. 10301, izdala UE Tržič. gng-110540
Planinšek Koleša Marija, Ljubnica 71, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11645.
gnp-110356
Plečko Marko, Vilenska cesta 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 908718,
reg. št. 82762. gni-110638

Podjed Luka, Tunjiška cesta 14/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19154, izdala
UE Kamnik. gnf-110666
Pompe Urban, Stolovnik 67, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15397.
gnk-110586
Pospeh Marija, Kasaze 79, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 402547, izdala
UE Žalec. gng-110340
Povhe Igor, Došce 5, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6005, izdala UE Logatec. gnh-110464
Povhe Luka, Narpel 52, Krško, vozniško dovoljenje,
kat.
ABCEFGH,
št. 18364.
gnm-110309
Pungartnik Hermina, Tomšičeva 1, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 580631, izdala UE Žalec. gnp-110406
Rebernik Jadranka, Prušnikova ulica 4, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1166284, reg. št. 216284, izdala UE Ljubljana. gns-110528
Rendić Novak, Hranilniška ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1265629, reg. št. 146329, izdala UE Ljubljana. gni-110713
Repnik Martina, Konovska cesta 41, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
383221, reg. št. 8898, izdala UE Velenje.
gnp-110485
Režonja Valerija, Rožna ulica 10/a, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8713,
izdala UE Lendava. gnb-110670
Roškar Aleksander, Stojnci 25/b, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 45005,
izdala UE Ptuj. gnr-110679
Roškar Denis, Cankarjeva 50, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 23376.
gnm-110259
Roškar Mira, Cankarjeva 50, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 20042.
gnn-110258
Roškarič Maks, Zgornja Kostrivnica 26, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 986849, reg. št. 26516. gnd-110418
Rupnik Aleš, Polžanska vas 13, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1527473, reg. št. 20777, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnr-110704
Sajovic Marko, Dobrova 8, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1141149, reg.
št. 43138. gng-110490
Sernel Smiljana, Videm 1, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 618116, reg.
št. 8940, izdala UE Cerknica. gne-110417
Smrekar Helena, Rožna dolina, Cesta
XXI/38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1106860, reg. št. 136170, izdala
UE Ljubljana. gnm-110284
Smrekar Miha, Rožna dolina, Cesta XXI/38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1596647, reg. št. 218367, izdala UE Ljubljana. gnk-110286
Soklič Ana, Prečna 7, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045871, reg. št. 21328.
gny-110547
Stanišič Katja, Na pobočju 7, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16328, izdala UE Vrhnika. gnb-110595
Stanojevič Siniša, Gorenjska cesta 1, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
01301059, reg. št. 25376, izdala UE Radovljica. gnp-110381
Stokanić Željko, Stegenškova ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1240568, reg. št. 106055. gno-110707
Strojanšek Jože, Podvrh 70, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 902703, izdala UE Žalec. gnd-110368
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Šetinc Rajko, Brezina 18, Brežice, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 15063, izdala UE Brežice. gnc-110319
Šift Iztok, Pohorskega bataljona 26, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 9530, izdala UE Slovenska Bistrica. gnx-110548
Šimunić Eva, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1341749,
reg. št. 227472, izdala UE Ljubljana.
gnk-110461
Širca Blaž, Kompole 160, Štore, vozniško
dovoljenje, št. S 1702730, reg. št. 48289.
gnm-110484
Širec Ana, Razlagova 5, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1690267, reg.
št. 13272. gnf-110566
Škrabar Andreja, Dol pri Vogljah 25, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18317, izdala UE Sežana. gnt-110452
Špeljak Andrejka, Vinarska cesta 2/a, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8806,
izdala UE Brežice. gnm-110509
Špenko Darko, Na Dole 26, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 1252066,
reg. št. 114874, izdala UE Ljubljana. gni-110588
Špenko Matej, Moste 95/a, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 24393, izdala
UE Kamnik. gnw-110349
Špoljarić Branko, Trubarjeva 2, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9562, izdala UE
Ribnica. gnn-110583
Šrekl Jernej, Ul. Jurija Vodovnika 17, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 13367.
gnr-110279
Štalekar Ivan, Mislinjska Dobrava 19/a,
Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, reg. št. 2140. gnq-110280
Štrukelj Boža, Majde Vrhovnikove ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433739, reg. št. 109413, izdala UE Ljubljana.
gnn-110333
Tajnšek Aleksander, Koželjskega ulica 1, Velenje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 5/2003. gnu-110305
Tarter Mitja, Topniška ulica 33/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 646734,
reg. št. 101738, izdala UE Ljubljana.
gnn-110433
Tomšič Franci, Ljubljanska cesta 12, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A 50km/h,BFGH, št. S 1700082, reg. št. 7193,
izdala UE Grosuplje. gnq-110380
Učakar Matjaž, Klenovo 10, Laško, vozniško
dovoljenje, št. S 1391619. gnb-110295
Varga Jolanda, Dobruša 16/a, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1001629, reg.
št. 201333, izdala UE Ljubljana. gnv-110725
Velkov Igor, Gorenjskega odreda 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1700323, reg. št. 49202, izdala UE Kranj.
gnh-110714
Vettorazzi Rok, Spodnje Stranje 6, Stahovica, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. 16048, izdala UE Kamnik. gnd-110718
Vidmar Blaž, Zbure 13, Šmarješke Toplice,
vozniško dovoljenje, št. ABFGH, reg. št. 29752,
izdala UE Novo mesto. gni-110292
Visočnik Jožef, Dolga vas, Glavna ulica 20,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 15377, izdala UE Lendava.
gnz-110296
Vodopivec Žarko, Bevkova ulica 14, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A - 50km/h
BFGH, št. S 1745907, reg. št. 9844, izdala UE
Ajdovščina. gnx-110498
Vrčkovnik Marija, Gosposka 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 799417, reg.
št. 51583, izdala UE Maribor. gnh-110693
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Zafošnik Nataša, Trg Dušana Kvedra 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19204, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnm-110609
Zajšek Peter, Planinska 4, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 627946, reg.
št. 16364. gnz-110546
Zaletel Ana, Trboje 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 419512, reg. št. 26078,
izdala UE Kranj. gng-110390
Zavadlav Jernej, Opatje selo 7/h, Miren, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 44716, izdala
UE Nova Gorica. gns-110253
Zupan Andrej, Chengdujska cesta 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411686, reg. št. 11813, izdala UE Ljubljana.
gnp-110481
Zupan Anja, Pot v Zeleni gaj 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1504188,
reg. št. 178270, izdala UE Ljubljana.
gno-110457
Zupanc P. Karmen, Rožna ulica 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 554334,
reg. št. 8981. gnn-110508
Žbogar Marko, Kromberška 22, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42441,
izdala UE Nova Gorica. gnf-110545
Žerjavić Damir, Nazorjeva 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 909157, reg.
št. 102821, izdala UE Maribor. gno-110507
Žertuš Primož, Koseskega ulica 3/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489483, reg. št. 203701, izdala UE Ljubljana.
gnh-110589
Žunkovič Robert, Stopno 20, Makole, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št. 20957,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnm-110438
Žužek Izidor, Peruzzijeva ulica 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št. S 415051,
reg. št. 31380, izdala UE Ljubljana. gnn-110533
Žužek Vinko, Knafljev trg 13, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 8381, izdala UE Ribnica. gny-110722

Zavarovalne police
Badjura Rotija, Pleteršnikova ulica 25, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00876304, izdala
zavarovalnica Tilia. gnc-110519
Berglez Vladimir, Šarhova ulica 18, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 860499, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-110741
Bobnar Ema, Godešič 122, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 0748982, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnl-110560
Dobranič Suzana, Finžgarjeva 4, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 412509, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Celje.
gnu-110551
Gabrič Boštjan, Vrtnarija 1/c, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 871807, izdala zavarovalnica
Tilia. gng-110565
Jamnik Drago, Lavrica, Dolenjska cesta 289,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 485856, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-110521
Koštomaj Stane, Žepina 13, Škofja vas, zavarovalno polico, št. 878142. gnn-110558
Mušič Alenka, Moša Pijade 2, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 459298, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-110440
Podržaj Vera, Celovška cesta 78, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101302954, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-110721
Savanovič Milica, Ulica 1. avgusta 8, Kranj,
zavarovalno polico, št. 638084, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gne-110267
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Špendal Milan Branko, Studenec 6, Ivančna
Gorica, zavarovalno polico, št. 928747, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnl-110710
Telzerow Barbara, Cesta v Lipovce 20, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 467909, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm-110384
Vinko Ema, Smrtnikova 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 719938, izdala zavarovalnica
Tilia. gnk-110436

Spričevala
Benko Stanislava, Serdica 120, Rogašovci,
diplomo št. I-PF/303 in obvestilo o uspehu št.
I-PF/303 Srednje družboslovne in ekonomske
šole Murska Sobota. gnq-110555
Bezjak Tanja, Delavsko naselje 27, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano
leta 1990. m-106
Bingo Klemen, Beblerjev trg 13, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Športne gimnazije Šiška,
izdano leta 1996/97. gnb-110620
Bizjak Nina, Rakitna 75/a, Preserje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 1999 in 2000. gnz-110321
Brezovec Teja, Ribno, V Dobje 4, Bled, spričevalo 3. letnika SETŠ Radovljica. gno-110682
Brudar Helena, Draga Brezarja 44, Kranj,
diplomo Srednje ekonomske šole. gnr-110454
Čander Cvetka, Sp. Gorica 13, Rače, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole Maribor, izdano leta 1979. m-108
Dietner Peter, Tržaška cesta 24, Maribor,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra TAM Maribor, izdano leta 1969/70. m-109
Dobnikar Bernarda, Vrhovci, Cesta XIII/11,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Šole za medicinske sestre
Ljubljana, oddelek za pediatrično smer, izdano
leta 1981 in 1982, izdano na ime Pugelj Bernarda. gnd-110343
Drame Frida, Bukovje 17, Sveti Štefan, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske
šole Celje, smer natakar, izdano leta 1980.
m-118
Farnik Saša, Bevško 64, Trbovlje, spričevalo
2. letnika CPI Cene Štupa - oddelek slaščičar,
izdano leta 1998. gnw-110724
Farnik Saša, Bevško 64, Trbovlje, spričevalo
o končani OŠ PMD Nove Jarše, izdano leta
1996. gnx-110723
Filipič Drago, Ulica Frankolovskih žrtev 1/a,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem Radenci, izdano
leta 1982. gnl-110685
Filipović Milena, Hauptplatz 2, Dobriach, Avstrija, diplomo Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1985 na ime Ožbald Milena.
gnj-110687
Flis Andrej, Zdruša 1, Kamnik, diplomo Ekonomske fakultete Boris Kidrič v Ljubljani,
št. 3322, izdana leta 1981. gnw-110674
Franc Benjamin, Tavčarjeva 8, Jesenice,
spričevalo 1. letnika ŽIC, izdano leta 1985/86.
gnm-110359
Glavan Robert, Malo Hudo 2, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1989. gny-110372
Golob Janez, Vodenska cesta 24, Trbovlje,
indeks, št. 23930036, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. gnz-110596
Grah Sandi, Porabska 12, Gornja Radgona,
indeks, št. 11150128028, izdala Višja strokov-

na šola Murska Sobota, ekonomska šola.
gnr-110554
Gregorec Simona, Grabunoški Vrh 5, Cerkvenjak, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1996/97. m-91
Gregorič Vojka, Cerkovnik 10, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1. letnika Pedagoške gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano na ime Erčulj Vojka. gnj-110412
Hadžić Fikret, Prule 8, Ljubljana, spričevalo
o zaključnem izpitu Gradbene šole Boris Kraigher Maribor, izdano leta 1983. gnb-110320
Hamulić Jelena, Potrčeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2001, izdano na ime
Vukota Jelena. gnf-110591
Heric Sergeja, Smrečnikova ulica 32, Novo
mesto, spričevalo III. gimnazije Maribor, izdano
leta 1993/94 in 1994/95. gnl-110360
Humar Rajko, Banjšice 84, Grgar, spričevalo 4. letnika Tehnične, pomorske, strojne, elektro šole Piran, izdano leta 1984. gnc-110344
Jelen Cvetka, Ljubljanska 7/b, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru. m-105
Kancijan Branko, Viška cesta 11, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu TPŠ - poklic avto
mehanik, št. 478, izdano leta 1996.
gnv-110650
Kapelj Marjan, Gornja Košana 58, Postojna,
diplomo SEŠ Boris Kidrič Ljubljana - dislocirana
enota Postojna, I/268, izdana leta 1985.
gns-110478
Kerin Branko, Kamnogoriška cesta 41, Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovnega usposabljanja za pridobitev licence
za prevoze v cestnem prometu, št. 607789 D,
izdano 12. 11. 1997. gno-110382
Kolarič Jožef, Kocljevo naselje 5, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške strojne
šole Lendava, št. 10, izdano 29. 6. 1977.
gnr-110429
Kolarič Marko, Dolnja Bistrica 75, Črenšovci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola
za gostinstvo in turizem Radenci, izdano leta
2000. gnm-110684
Kos Marta, Police 23, Gornja Radgona, diplomo št. KII./266, izdana 1989/90, Ekonomska šola Murska Sobota. gno-110332
Krajilo Robert, Goriška 1/b, Maribor, spričevalo 2. letnika SŠGT Maribor, izdano leta
2000/2001. m-104
Kučič Grega, Černeča vas 42, Kostanjevica
na Krki, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano
leta 1996 in 1997. gnv-110675
Lakovšek Tone, Stari trg 217, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske šole Slovenj Gradec, izdano leta 1983.
gnq-110355
Lapajne Marko, Jelični vrh 2, Idrija, maturitetno spričevalo in spričevalo 2. letnika Kmetijske šole Nova Gorica. gny-110272
Likar Karlo, Golnik 23, Golnik, diplomo skrajšanega programa srednjega izobraževanja - obdelava kovin in upravljanje strojev. gns-110678
Maklić Hazim, Gojičin, Kalesija, diplomo
Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, št. VIII/1263, izdana leta 1985.
gnu-110726
Marinč Katarina, Šegova ulica 8, Novo mesto, indeks, št. 18910082, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnw-110424
Meršnik Lilijana, Čečovje 1, Ravne na Koroškem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje PTT
šole. gns-110553
Meršnik Lilijana, Čečovje 1, Ravne na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
PTT šole. gnt-110552
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Meze Simon, Prešernova 7, Logatec, spričevalo 1. letnika CPI Cene Štupar - pomočnik
peka in slaščičarja - konditorja, izdano leta 2002.
gne-110717
Mihelič Aleš, Robindvor 83, Dravograd, indeks, št. 94062408, izdala Fakulteta za strojništvo. m-111
Mlakar Albin, Sp. Slemen 44/b, Selnica ob
Dravi, spričevalo 4. letnika Srednje teh. gradbene šole v Mariboru, izdano leta 1981. m-103
Molan Katarina, Leskovška cesta 2, Krško,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 1998, 1999 in 2000.
gnn-110358
Mrak Dušanka, Dolenja vas 43, Zagorje ob
Savi, maturitetno spričevalo SGŠ Zagorje, izdano leta 1992. gnb-110445
Muhić Hasan, Pod smreko 15, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil v Ljubljani, izdano leta 1976.
gng-110590
Munčič Lilijana, Grgar 165/b, Grgar, spričevalo o končani OŠ Solkan, izdano leta 1996.
gnh-110439
Novak Irena, Trstenjakova 25, Murska Sobota, zaključno spričevalo Trgovske šole - smer
trgovec, izdano leta 1971, na ime Lainšček Iren.
gnq-110605
Oter Peter, Podmolnik, V Karlovce 33/h,
Ljubljana-Dobrunje, indeks, št. 21010583, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnf-110716
Pantner Alojzija, Drobinsko 10, Gorica pri
Slivnici, spričevalo Poklicne gostinske šole Celje, smer natakar, št. 17 AN-64/75, izdano leta
1979. m-99
Pernat Lidija, Sarajevska 3, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje oblačilne šole v
Mariboru, izdano leta 1979. m-116
Pintar Marjan, Meglenik 10, Trebnje, spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil,
izdal Šolski center Novo mesto, št. 2493 z dne
7. 2. 1976. gnv-110475
Poterbin Anton, Orešje 3, Novo mesto, diplomo Višje tehnične šole v Mariboru, št. G-441,
izdana leta 1975. gnq-110413
Poterbin Anton, Orešje 3, Šmarješke Toplice, diplomo Srednje gradbene tehnične šole v
Ljubljani, izdana leta 1969. gnn-110483
Požar Branko, Lucija, XXX divizije 20, Portorož - Portorose, spričevalo Šolskega centra Ptuj
- šola za prodajalce. gnq-110680
Predan Uroš, Ješenca 1, Rače, spričevalo o
zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta
1997/98. m-113
Premužič Anita, Ul. Koroškega bataljona 13,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta 1990,
1991 in 1992. gny-110347
Pristovšek Aljoša, Drešinja vas 55, Petrovče, indeks, št. 93432732, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-98
Radič Benjamin, Črtomirova 1, Celje, spričevalo Tehniške šole v Celju, izdano leta 1997.
gnv-110600
Robič Ivan, Brezula 6, Rače, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru, smer dimnikar, izdano leta 1975. m-93
Rostohar Alojz, Ponikve 1, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo za poklicne voznike motornih vozil, št. 2941, izdal Šolski center za kovinarslo stroko v Novem mestu, izdano leta 1977.
gnt-110702
Samardžić Asmira, Zaloška 65/a, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnz-110421
Savić Sašo, Gačnik 2/d, Pesnica pri Mariboru, spričevalo 3. letnika in zaključno spričeva-

lo Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1997/98. m-114
Sluga Aleksander, Jagodje 57, Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole v Kopru - kovinarska smer, izdano
leta 2000. gnl-110435
Spindler Sabina, Nadbišec 19, Voličina,
spričevalo 7. razreda OŠ Sv. Trojica, izdano
leta 1987/88. m-107
Stanonik Dragica, Poljane 30, Poljane nad
Škofjo Loko, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas,
izdano leta 1989/90. gnk-110561
Sušec Silva, M. Dobrava 109/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo Gostinske šole
Slovenj Gradec, izdano leta 1985 in 1986.
gnz-110271
Šilih Lidija, Legenska cesta 34, Slovenj
Gradec, indeks, SŠ Slovenj Gradec - trgovec,
prodajalec. gns-110278
Šimenc Romana, Bizoviška cesta 67, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2001 in 2002.
gnh-110689
Šinko Janko, Grad 70, Grad, spričevalo 7.
razreda OŠ Grad, št. ML IV/559, izdano leta
1993/94. gnk-110361
Škerlak Elizabeta, Na gorci 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 1983. m-115
Štebih Klavdija, Bodkovci 5, Juršinci, zaključno spričevalo 5. letnika Srednje tehniške
in poklicne kmetijske šole, smer kmet. gospod. tehnik, izdano leta 2000. m-110
Štefe Govekar Mojca, Gabrk 11, Škofja
Loka, spričevalo o končani OŠ Ivan Tavčar,
Gorenja vas, izdano leta 1981, izdano na ime
Govekar Mojca. gnm-110559
Štupar Mateja, Glavarjeva cesta 11, Komenda, maturitetno spričevalo Srednje šole
Rudolfa Maistra v Kamniku, izdal RIC leta
1995. gnj-110537
Teršavec Metka, Malečnik, Metava 2, Maribor, diplomo Srednje družboslovne šole Maribor, št. IUA - 520, izdana 21. 6. 1990.
gnu-110401
Tomič Mateja, Cerov Log 38/a, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Novem mestu, izdano leta
2000. gnm-110538
Tot Ladislav, Petišovska ulica 26, Lendava - Lendva, spričevalo SPTŠ Murska Sobota
- avto mehanik, izdano leta 2000.
gnz-110571
Turk Dejan, Trg Pohorskega bataljona 10,
Kisovec, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole v Zagorju,, izdano leta 1981.
gnp-110731
Udovič Loridana, Kubed 44, Gračišče, indeks Ekonomske šole. gnm-110363
Useničnik Gregor, Pševo 23, Kranj, spričevalo Srednje elektro in strojne šole Kranj,
izdano 12. 6. 2001. gnr-110254
Veber Blaž, Kvedrova cesta 21, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1997, 1998, 1999 in 2000.
gnf-110745
Vengust Marko, Mali Lipoglav 43, Šmarje-SAP, indeks, št. 18990298, izdala Filozofska fakulteta. gnm-110534
Vidmar Cvetka, Višnarjeva ulica 6, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Tekstilne
poklicne šole v Kranju, izdano leta 1978.
gne-110342
Vintar Bernarda, Ulica 21. oktobra 4/a,
Črnomelj, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tekstilne usmeritve Metlika, izdano leta
1995/96 in 1996/97. gnd-110543
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Zadravec Silva, Lipovci 9, Beltinci, letno spričevalo Ekonomske šole Murska Sobota, smer
upravni tehnik, izdano leta 1988/89, izdano na
ime Tratnjek Silva. gnl-110335
Zupan Jožica, Ponoviška 5, Litija, spričevalo
o končani OŠ Gradec, izdano leta 1985.
gnz-110371
Žarn Aljaž, Pajkova 15, Maribor, spričevalo
3. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 2000. m-101
Žgajnar Boštjan, Levstikova 3, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole Kranj gradbinec 2 - 4, izdano leta 1989. gny-110472
Žgajner Simon, Jankova 4/a, Vojnik, spričevalo o zaključnem izpitu SSŠ Štore, št. 743, izdano leta 1996. gni-110563
Žižek Mojca, Cesta krških žrtev 13, Krško,
indeks, št. 6748, izdala Naravoslovno tehniška
fakulteta. gnq-110405
Žnidaršič Tina, Mazovčeva pot 7, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja upravno administrativna
šola v Ljubljani. gnf-110416
Žvižaj Ladislav, Zg. Hoče 13, Hoče, spričevalo Kmetijske šole v Mariboru, smer poklicni
voznik, izdano leta 1974/75. m-112

Ostali preklici
Accetto Tadej, Ob pristanu 5, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-110409
Ačko Ksenija, Zg. Nova vas 23, Šmartno na
Pohorju, delovno knjižico, reg. št. 7268, ser. št.
A 0372126, izdana 19. 2. 1997 pri UE Slovenska Bistrica. m-100
Ahčin Darko, Gosposvetska cesta 10, Ljubljana, delovno knjižico. gnl-110410
ASP d.o.o., C. J. Finžgarja 2, Jesenice, uradno potrdilo za registracijo vozila Renault Kangoo, št. ogrodja VF1KC0WEF27772430, ocarinjeno po KV 10854 z dne 8. 11. 2002.
gne-110667
Avtoprevozništvo Bajec Stanislav s.p., Laze
pri Borovnici 44, Borovnica, licenco
št. 008261/10882-ZR70/1999, izdala OZS
dne 26. 3. 1999 za vozilo Mercedes-Benz 817
z reg. oznako LJ 16-27M. gnv-110375
Bašič Klemen, Kovaška cesta 15, Radomlje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gne-110742
BEJA TRANS d.o.o., Gaberke 62, Šoštanj,
cemt zvezek št. 217, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gne-110467
CERTUS AVTOBUSNI PROMET, Linhartova
ulica 22, Maribor, licenco, št. 0000224/19 za
opravljanje prevozov potnikov v cestnem prometu za avtobuse reg. št. MB 21 - 60C, MB 48 88K, MB 68 - 80N, MB 69 - 13N, MB 91 72M, MB A5 - 522. gnt-110577
CERTUS AVTOBUSNI PROMET, Linhartova
ulica 22, Maribor, licenco, št. 0000224/19 za
opravljanje prevozov potnikov v cestnem prometu za avtobuse reg. št. MB A5 - 606, MB C6 373, MB K5 - 962, MB L9 - 070, MB L9 - 141,
MB L9 - 240. gns-110578
CERTUS AVTOBUSNI PROMET, Linhartova
ulica 22, Maribor, licenco, št. 0000224/19 za
opravljanje prevozov potnikov v cestnem prometu za avtobuse reg. št. MB N5 - 683, MB P3 652, MB P3 -654, MB U5 -905, MB U6 - 146,
MB V6 - 602. gnr-110579
Čede Terčon Irena, Klanec 16, Komen, delovno knjižico. gnr-110354
Demšar Miha, Pernetova ulica 17, Trzin, študentsko izkaznico, št. 28010204, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnl-110460
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Dolšak Andreja, Globel 21, Sodražica, dijaško izkaznico, izdala Aškerčeva gimnazija v
Ljubljani. gnh-110739
Domitrovič Zoran, Prešernova cesta 28,
Domžale, delovno knjižico. gnl-110585
Fijavž Emilijan s.p., Avtoprevoz, Bukovlje
15, Stranice, italijansko CEMT dovolilnico za
leto 2003, št. 44. gnr-110362
Gornik Maja, Hrovača 24, Ribnica, študentsko izkaznico, št. 01061362, izdala Pedagoška fakulteta. gnf-110266
Grune Binela, Hrastje 137, Kranj, delovno
knjižico, izdala UE Jesenice. gnj-110562
Hainz Tamara, Cankarjeva cesta 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20960080, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnr-110379
Janša Boštjan, Kurirska pot 4, Mojstrana,
potrdilo o opravljenem izpitu za trgovskega
poslovodjo. gnk-110261
Jeznik Matjaž, Legen 110/b, Slovenj Gradec, delovno knjižico. gnt-110277
Kadunec Jože, Cikava 54, Grosuplje, delovno knjižico. gni-110688
Kocjan Rok, Veliki Gaber 85, Trebnje, delovno knjižico, št. 14278, reg. št. 0334012,
izdana leta 1995. gnd-110468
Kokalj Sašo, Golnik 140, Golnik, delovno
knjižico. gnh-110564
Kozlevčar Ivan s.p., Čatež 36, Velika Loka, licenco št. 003250/3657-LM67/1997.
gnu-110701
Križaj Miroslav, Vodovodna cesta 19, Logatec, delovno knjižico. gnx-110523
Krmec Andrej, Preserje 31/b, Preserje,
delovno knjižico. gnt-110477
Laslo Marijana, Dobrovnik 118, Dobrovnik
- Dobronak, delovno knjižico, reg. št. 25953,
ser. št. 1974. gns-110403
Lunder Mojca, Grčarevec 18, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 41990385, izdala
Medicinska fakulteta. gnj-110337
Majcen Francek, Ižakovci 155, Beltinci,
delovno knjižico, reg. št. 55293, ser.
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št. 104010, izdana 21. 1. 1988 pri UE Murska Sobota. gno-110557
Mole Špela, Na zelenici 3/a, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 01098183, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnk-110736
Oblak Ivan, Na klancu 19, Vrhnika, delovno knjižico. gnw-110474
Oman Klemen, Frankovo naselje 42, Škofja Loka, delovno knjižico. gnq-110530
Oprešnik Vesna, Ul. bratov Mravljak 20,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 25006117,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnn-110733
OPTIM SF d.o.o., Srednja vas 26, Polhov
Gradec, izvod licence za prevoz stvari za lastne potrebe v notranjem cestnem prometu,
št. 0001385/51 za tovorno vozilo TAM 100 T
8 z reg. oznako LJ D2 - 826. gnv-110575
Pečnik Božo, Trg svobode 16, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnz-110446
Pogačnik Gregor, Kožmani 24, Ajdovščina, delovno knjižico. gnr-110529
Prašnikar Janja, Zagorica pri Dolskem 3,
Dol pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdal Šolski center PET v Ljubljani. gnh-110414
PREVOZNIŠTVO Alojz Petrič s.p., Jezero
35 35, Preserje, dovolnico Republike Hrvaške za prevoz tovora, št. 0000359, izdana
leta 2003. gnn-110708
Rajšp Robert, Tomšičeva ulica 6, Slovenska Bistrica, delovno knjižico. gnp-110431
Regoršek Andreja, Dramlje 23, Dramlje,
delovno knjižico. gnf-110341
Rožen Sandi, Na klancu 21, Vuzenica, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v
cestnem prometu, št. 604748, datum izdaje
12. 5. 1997. gnz-110396
Sanchez Marin Jožef, Jamova cesta 60,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-110574
Soršak Suzana, Zrkovska cesta 63/a, Maribor, delovna knjižica, reg. št. 6393, izdana
leta 1986 v Mariboru. m-92

Stanko Anton, Hotiza 44, Lendava - Lendva, delovno knjižico, izdala UE Lendava leta
1984. gnp-110556
Stanković Tanja, Cankarjeva 54, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 18360, izdala
FDV v Ljubljani. gny-110447
Svenšek Suzana, Sp. Polskava 231, Pragersko, delovno knjižico, reg. št. 9850, ser.
št. A 532171, izdana 20. 12. 2002 pri UE
Slovenska Bistrica. m-102
Svetličič Peter, Partizanska ulica 7, Idrija,
preklic delovne knjižice, objavljen v Ur. l. RS,
št. 8/2003. gnk-110686
Šajn Nives, Cesta 4. maja 52, Cerknica,
delovno knjižico. gnq-110430
Šimunić Eva, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30011327, izdala FKKT. gni-110463
Šuklje Martin, Kot 22, Semič, izkaznico
vojnega veterana, št. 000995, izdana 27. 2.
1998 pri UE Črnomelj. gnd-110293
Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah,
d.o.o., preklicuje veterinarsko spričevalo,
obrazec 1, od zaporedne številka 0221826
do 0221850, od 0222326 do 0222350 in
od 0273626 do 0273650, potrdilo o plačilu
pristojbine, obrazec 10, od zaporedne številke 126751 do 126800 in od 127151 do
127200, veterinarsko potrdilo, obrazec 2, od
zaporedne številke 026001 do 026025, veterinarsko napotnico, obrazec 9, od zaporedne številke 003701 do 003750 in veterinarsko spričevalo za kopitarje, obrazec 7, od zaporedne številke 000726 do 000750.
Ob-87285
Vučak Joža, Črni vrh 101, Črni vrh nad
Idrijo, delovno knjižico, reg. št. 14270, ser.
št. 948350, izdala UE Murska Sobota.
gnp-110681
Zlobec Doroteja, Cankarjeva 2/a, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 01097456, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gne-110592
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