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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. 404-01-30/2003 Ob-87815
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zuna-
njo ureditvijo za novogradnjo Dvojezič-
ne srednje šole Lendava.

4. Kraj dobave: Lendava.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa predvidoma v juliju 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Urad za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Mira Koren Mlačnik, univ.d.i.a., tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-01-28/2003 Ob-87816
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zuna-
njo ureditvijo za novogradnjo Ekonom-
ske šole Kranj.

4. Kraj dobave: Kranj.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa predvidoma v juliju 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Urad za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Mira Koren Mlačnik, univ.d.i.a., tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-01-31/2003 Ob-87817
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zuna-
njo ureditvijo za obnovo in dozidavo
Gimnazije Moste.

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

ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa predvidoma v juliju 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Urad za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Mira Koren Mlačnik, univ.d.i.a., tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-01-29/2003 Ob-87818
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zuna-
njo ureditvijo za novogradnjo Srednje
biotehniške šole Kranj.

4. Kraj dobave: Naklo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa predvidoma v juliju 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Urad za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljub-

ljana, Mira Koren Mlačnik, univ.d.i.a., tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-01-37/2003 Ob-87819
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zuna-
njo ureditvijo za Morsko biološko sredi-
šče Piran – II. faza.

4. Kraj dobave: Piran.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa predvidoma v marcu 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Urad za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Branka Arnautović, univ.d.i.a., tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-08-34/2003-1 Ob-87988
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-

tev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: artikli bojne uniforme (ne-
premočljivi anorak in hlače, bunde, baret-
ke, nogavice, vojaški škornji, rokavice, tri-
kotaža, srajce, hlače, vezeni čini).

4. Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica b. št., Ljublja-
na-Šentvid.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Od-
delek za nabavo, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Marjeta
Kordiš, tel. 01/471-23-40.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 2. 2003.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 110-1/03 Ob-88057
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov  naročnika:  Ulica  XIV.  divi-

zije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: AC Klanec – Ankaran,
elektro-strojna dela za predora Kastelec
in Dekani: obseg razpisanih del: sklop I –
Izvedba elektro-strojnih del za predor Ka-
stelec, ki obsega: elektro-strojne instala-
cije za predor Kastelec, tehnološko opre-
mo za vodenje predorov Kastelec in De-
kani v AC bazi Kozina in povezovalni 20
kV kabel Kastelec zahod – Dekani vzhod;
sklop II – izvedba elektro-strojnih del za
predor Dekani, ki obsega: elektro-stroj-
ne instalacije za predor Dekani z nave-
zavo na komandni center Kozina.

4. Kraj dobave: AC Klanec – Ankaran.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: razpis za oddajo del
za sklopa I in II bo predvidoma v mesecu
februarju 2003, oddaja del za navedene
sklope pa bo predvidoma v mesecu maju
2003. Gradnja sklopa I se bo pričela pred-
vidoma v mesecu decembru 2003, sklopa
II pa v mesecu juniju 2004, z naslednjimi
izvedbenimi roki (v katerih ni vključen rok za
izdelavo projektov PZI): sklop I – 6 mese-
cev; sklop II – 6 mesecev .

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana – Projekt Primorska, Pošta
Črni Kal, Marjan Ortar, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 05/615-44-03.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: razpisana dela se bodo
financirala iz lastnih sredstev DARS d.d. in
kredita Evropske Investicijske Banke (E.I.B.).

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 2. 2003.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/03 Ob-88058
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Slivnica – Pes-
nica: pododsek AC Zrkovska cesta – Pe-
snica od km 10+847 do km 17+150,

– 4. sklop: gradnja II. faze rondoja –
priključek Pesnica med km 16+300 in
km 17+150 s priključnimi rampami in
deviacijami, ki obsega:

A) Avtocesta: od km 16+300 do km
17+150:

1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
B) Priključek 10-3, 2-5: priključek Pes-

nica (izvoz Maribor – sever):
1. priključna rampa 10-3, 2-5,1
2. priključna rampa 10-3, 2-5,2
3. priključna rampa 10-3, 2-5,3

4. priključna rampa 10-3, 2-5,4
5. rondo (oprema ceste - dopolnitev pro-

metne opreme)
C) Deviacija 10-3, 1-15: traktorska

(gozdna) pot pod železnico: izgradnja 1. fa-
ze: od km 0+000 do km 0+130 v dolžini
L = 130 m:

1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
4. Odvodnjavanje
5. Oprema ceste
D) Deviacija 10-3, 1-16: traktorska pot:

od km 0+000 do km 0+380 v dolžini
L = 380 m:

1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
4. Odvodnjavanje
5. Oprema ceste
E) Deviacija 10-3, 1-17: traktorska pot

ob glavni cesti Maribor - Pesnica: izgradnja
1. faze: od km 0+200 do km 0+906 v dol-
žini L = 706 m:

1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
4. Oprema ceste
F) Deviacija 10-3, 1-18: traktorska pot

ob glavni cesti Maribor – Lenart: od km
0+906 do km 1+037 v dolžini L = 131 m:

1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
G) Deviacija 10-3, 1-20: rekonstrukcija

glavne ceste G3 Maribor – Lenart: odsek I:
od km 0+000 do km 0+470 v dolžini L =
470 m:

1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
4. Odvodnjavanje
5. Oprema ceste
H) Deviacija 10-3, 1-21: hitra cesta: od

km 0+000 do km 0+150 v dolžini L = 150 m:
1. Oprema ceste
I. Vodnogospodarski ukrepi za zaščito

voda:
1. Objekti za zaščito voda pred vplivi s

ceste
2. Melioracije
J) Tuje storitve:
1. Javna razsvetljava
2. Zaščita obstoječega TK omrežja
3. Vodovod
K) Premostitveni objekti:
1. Podvoz 10-3, 3-3: pod AC na devia-

ciji 10-3, 1-16
2. Prepust 10-3, 5-9: čez odvodnik Pe-

kel na deviaciji 10-3, 1-17
3. Prepust odtočnega jarka pod devia-

cijo 10-3, 1-17 in deviacijo 10-3, 1-20
4. Prepust 10-3, 5-10: čez potok Črnec

na deviaciji 10-3, 1-17.
4. Kraj dobave: Slivnica-Pesnica, pod-

odsek Zrkovska cesta.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: izvedba naslednjih
gradbenih del, za katera bo javni razpis za
oddajo del izveden v februarju oziroma mar-
cu leta 2003, izvajala pa se bodo v letu
2003 in 2004: za

AC Slivnica – Pesnica: pododsek AC Zr-
kovska cesta – Pesnica od km 10+847 do
km 17+150,

– 4. sklop: gradnja II. faze rondoja –
priključek Pesnica med km 16+300 in
km 17+150 s priključnimi rampami in devia-
cijami.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana – AC Projekt 1, Ulica Tal-
cev 24, 2000 Maribor, Anton Ferlinc, univ.
dipl. inž. grad., tel. 02/605-99-71, faks
02/605-99-61.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: predviden pričetek grad-
nje: julij 2003; predviden zaključek grad-
nje: oktober 2004.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 2. 2003.

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. 89/03 Ob-87907

V javnem razpisu za nakup respiratorjev,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 13 z dne 7. 2.
2003, Ob-87162, se popravita 7. (a) in
8. (b) točka:

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Klinični cen-
ter Ljubljana, UAS – Komercialni sektor,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, 2.
nadstropje – tajništvo komercialnega
sektorja.

8. (b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana,
UAS – Komercialni sektor, Zaloška ce-
sta 14, 1525 Ljubljana, 2. nadstropje –
tajništvo komercialnega sektorja.

Vsi ostali podatki in informacije v nave-
deni objavi ostanejo nespremenjeni!

Klinični center Ljubljana

Št. 89/03 Ob-87906
V javnem razpisu za nakup perfuzorjev in

črpalk, objavljenem v Ur. l. RS, št. 3 z dne
10. 1. 2003, Ob-84885, se popravita 7. (a)
in 8. (b) točka:

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Klinični cen-
ter Ljubljana, UAS – Komercialni sektor,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, 2.
nadstropje – tajništvo komercialnega
sektorja.

8. (b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana,
UAS – Komercialni sektor, Zaloška ce-
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sta 14, 1525 Ljubljana, 2. nadstropje –
tajništvo komercialnega sektorja.

Vsi ostali podatki in informacije v nave-
deni objavi ostanejo nespremenjeni!

Klinični center Ljubljana

Popravek
Št. 89/03 Ob-87910

V javnem razpisu za nakup aparata za
hitro gensko analizo, objavljen v Ur. l. RS,
št. 11 z dne 31. 1. 2003, Ob-86730, se
popravita točki 7. (a) in 8. (b).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Klinični cen-
ter Ljubljana, UAS – Komercialni sektor,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, 2.
nadstropje – tajništvo komercialnega
sektorja.

8. (b) Naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Klinični center Ljublja-
na, UAS – Komercialni sektor, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, 2 nadstropje
– tajništvo komercialnega sektorja.

Vsi ostali podatki in informacije v nave-
deni objavi ostanejo nespremenjeni!

Klinični center Ljubljana

Št. 89/03 Ob-87909
V javnem razpisu za nakup monitorjev,

objavljen v Ur. l. RS, št. 3 z dne 10. 1.
2003, Ob-84924 se popravita 7. (a) in 8. (b)
točka:

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Klinični cen-
ter Ljubljana, UAS – Komercialni sektor,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, 2.
nadstropje – tajništvo komercialnega
sektorja.

8. (b) Naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Klinični center Ljublja-
na, UAD – Komercialni sektor, Založka
cesta 14, 1525 Ljubljana, 2. nadstropje
– tajništvo komercialnega sektorja.

Vsi ostali podatki in informacije v nave-
deni objavi ostanejo nespremenjeni!

Klinični center Ljubljana

Su 040801/2003 Ob-87675
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Murski

Soboti.
2. Naslov naročnika: 9000 Murska So-

bota, Slomškova 21, tel. 02/531-19-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

pisarniškega in računalniškega potro-
šnega materiala.

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

4. Kraj dobave: Okrožno sodišče v Mur-
ski Soboti in Okrajna sodišča v Murski So-
boti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Okrožno
sodišče v Murski Soboti, Urad predsedni-
ce, Slomškova 21, Murska Sobota, Jožica
Titan.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 13. ure, in sicer do dneva poteka
roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 3. 2003 do 9.
ure, ne glede na način dostave pošiljke.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Murski So-
boti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in ožigo-
sani ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika, ovojnice morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj - ponudba za
dobavo pisarniškega in računalniškega po-
trošnega materiala“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2003 ob 10. uri v sejni sobi št.
304 (III. nadstropje) Okrožnega sodišča v
Murski Soboti.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklad-
nost z vzorcem pogodbe, ki je 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjana Sukič, sekretarka sodišča,
naslov kot v 2. točki, tel. 02/521-13-64,
vsak delovni dan od 9. do 10. ure.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Št. 1 Ob-87682
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/25-69-441, tajništvo
uprave.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja javnega naročila je možna za
celoto ali v sklopih za

1. pisarniški splošni material,
2. material za računalnik.
4. Kraj dobave: skladišče potrošnega

materiala.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 3. 2003
do 3. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabava in jav-
na naročila, R. Potočnik tel. 04/25-69-444.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni Bol-
nišnice Golnik - KOPA ali na ZR št.
01100-603-0277603.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 3. 2003 ob 12. uri v sejni sobi na
upravi.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni šteto od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena cena in plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 2. 2003.

Bolnišnica Golnik - KOPA

Št. 6 Ob-87684
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: 25000
kosov male pismarnice (plastični zabo-
ji), 8700 kosov pregrad za male pismar-
nice in 2900 kosov pokrovov za male
pismarnice.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sklop A pismarnice, pokrovi in pregra-
de in sklop B odkup obstoječega orodja.

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava v treh
letih po dispoziciji naročnika.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 3. 2003 ob 11. uri, Pošta Sloveni-
je,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 5. 2003, predvi-
deni datum odločitve 31. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: 80
točk cena za pismarnice in 20 točk cena
za orodje.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 16 Ob-87685
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. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
opreme, ki je potrebna za dograditev
globalnega komunikacijskega omrežja
Pošte Slovenije (usmerjevalniki za do-
stopovno omrežje in stikala za LAN voz-
lišča).

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
prejemu pogodbe v podpis.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za fi-
nance, Petra Majer, tel. 02/449-23-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na štev.
odobritve 00 0000-17. Prosimo, da dokazi-
lo o opravljenem plačilu odkupnine za raz-
pisno dokumentacijo in vaš točen naslov ter
davčno številko, posredujte po telefaksu
02/449-23-79 .

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za
finance, nabavna služba, Slomškov trg 10 v
Mariboru, če odda ponudnik ponudbo ose-
bno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finance - nabavna služba, 2500 Maribor,
če ponudnik ponudbo pošlje po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 13. 3. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru, sejna soba v 4. nadstropju.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti re-
gistriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; proti po-
nudniku ne sme biti uveden postopek prisil-
ne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, ni smela biti izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila, in ponudnik mora pre-
dloži lastno izjavo, s katero potrjuje svojo
nekaznovanost; ponudnik mora imeti porav-
nane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS; ponudnik ne sme ponuditi
rok plačila krajši od 30 dni; ponudnikov
promet v letu 2002 ne sme biti manjši od
mnogokratnika 5 ponudbene vrednosti;
ponudnik v letu 2002 ni smel imeti bloki-
ran račun več kot 5 dni skupaj; ponudba
mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati
zavajajoče podatke, glede zahtev iz te toč-
ke; ponudnik mora priložiti vse dokumen-
te, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora
predložiti obrazec izjave, da sprejema po-
goje iz razpisne dokumentacije; ponudnik
mora biti pooblaščen distributer za komu-
nikacijsko opremo Cisco.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
raja ponudb; 20. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 4. 2. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 34/03 Ob-87688
1. Naročnik: Gasilska zveza Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode

17, 8250 Brežice, tel. 07/499-08-30, te-
lefaks 07/499-08-33.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
podvozja (1 kom) za gasilsko vozilo GVC
16/24, kabina 1+2. Tehnične karakteristike
vozila so navedene v razpisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Gasilska zveza Brežice,
Cesta svobode 17.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
tehničnem sekretarju GZ Brežice Vinku
Cvetkovič, tel. 07/499-08-30, GSM
031/609-112, na naslovu Gasilska zveza
Brežice, Cesta svobode 17, 8250 Brežice.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa od 8. do 12. ure vsak delovni
dan (z dokazilom o vplačilu zneska za razpi-
sno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV) na TR 02373-0019-775223 pri NLB
Krško, na naslov Gasilska zveza Brežice,
Cesta svobode 17, 8250 Brežice, z obvez-
no navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 18. 3. 2003 do
12. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Gasilska zveza Brežice, Cesta
svobode 17, 8250 Brežice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 3. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Gasilske zveze Brežice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT, z veljavnostjo 60 dni od datuma odpira-
nja ponudb in ostala zavarovanja, navedena
v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so podani v razpisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo za priz-
nanje sposobnosti priložiti svoji ponudbi do-
kumentacijo in dokazila, ki so zahtevana v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb; pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be je maks. 60 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico odsto-
piti od pogodbe zaradi pravnih in drugih
razlogov. Naročnik bo pojasnila razpisne do-
kumentacije posredoval ponudnikom le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najka-
sneje 5 dni pred potekom roka za predloži-
tev ponudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2003.

Gasilska zveza Brežice

Št. 01/03 Ob-87771
1. Naročnik: Vrtec “Martin Krpan“ Cerk-

nica.
2. Naslov naročnika: Cesta na jezero

17, 1380 Cerknica, tel. 01/705-00-80, te-
lefaks 01/705-00-76.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
ne dobava prehrambenega blaga v vre-
dnosti 25,140.000 SIT.

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

– kruh in pekovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in suhomesni izdelki,
– piščančje meso in piščančji izdelki,
– jajca,
– zamrznjene ribe,
– zamrznjeno pecivo in zamrznjena ze-

lenjava,
– sveže sadje in zelenjava, suho sadje,
– osnovna živila,
– jušne zakuhe in testenine,
– konzervirana živila,
– ostala živila,
– čaji,
– sadni sokovi in sirupi.
Ponudnik se lahko prijavi na vse ali na

posamezne sklope, vendar morajo biti po-
nujeni sklopi popolni. Nepopolnih sklopov
ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: Vrtec “Martin Krpan“
Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380 Cerk-
nica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava za obdobje enega leta od 1. 5.
2003 do 30. 4. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec “Martin

Krpan“ Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica, tajnštvo, tel. 01/705-00-80.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV je v ceni),
na TR 01213-6030634167.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 3. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec “Martin Krpan“ Cerknica,
Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 3. 2003 ob 12. uri v Vrtcu “Mar-
tin Krpan“ Cerknica, Cesta na jezero 17,
1380 Cerknica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: tajništvo zavoda od 9. do 12. ure.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2003.

Vrtec “Martin Krpan“ Cerknica

Št. 404-08-9/2003-2 Ob-87792
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: šotori in
oprema za šotore.

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

1. sklop – šotor napihljiv – 10 kosov,
2. sklop – šotor s prhami – 2 kosa,
3. sklop – šotor sanitetni – 1 kos.
4. Kraj dobave: centralno skladišče UR-

SZR, Obvozna pot b.š., Roje, Ljublja-
na-Šentvid v ponedeljek, torek, četrtek in
petek od 9. do 13. ure.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sklenitev po-
godbe marec 2003, dobava junij 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi

Boštjan Purkat, tel. 471-25-82 in Dušan Ci-
rar, tel. 471-23-48, soba št. 550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega
naslova in št. javnega razpisa MORS
7A/2003-ODP) na transakcijski račun št.
011006370191114. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, št. javnega razpi-
sa,sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 3. 2003,
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzem-
nik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom:
“Ne odpiraj – ponudba MORS 7A/2003-ODP
– šotori in oprema za šotore“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 11. 3. 2003 ob
12. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je 30 dni od uradnega 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): /

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

Posebni pogoji naročnika:
– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe

(stran 7),
– izjava ponudnika po stanju na dan od-

daje ponudbe (priloga št. 2),
– potrditev veljavnosti ponudbe in roka

plačila (priloga št. 3),
– podpisane in žigosane ponudbe “ce-

ne-ponudba“ za prijavljene sklope, ter prijav-
ljene/izpolnjene vse pozicije, ki so zahtevane
v posameznem sklopu – priloga št. 1A, 1B in
1C (sicer se ponudba za ta sklop izloči),

– podpisana in požigosana pogodba, na
vseh straneh (priloga št. 8).

– ponudbi morajo biti priloženi tehnični opi-
si in prospekti za vse pozicije, v slovenskem
jeziku, iz katerih bo razvidno, da ponujeni arti-
kli zadoščajo naročnikovim tehničnim zahte-
vam, (sicer se ponudba za ta sklop izloči).
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev pred-
vidoma do 15. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposob-
ljenost in sposobnost bodo ocenjeni na
podlagi naslednjih meril: cena: 100 točk za
1. do 3. sklop.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo pre-
dložil najugodnejšo ponudbo za posamezni
sklop.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 462-02/12-2/2003/0520-010 Ob-87857
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni 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: dobava
goriva (bencinskega goriva, dizelskega
goriva in kurilnega olja).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponud-
ba se mora obvezno nanašati na celoten pred-
met javnega naročila, tj. na dobavo bencin-
skega goriva, dizelskega goriva in kurilnega
olja po vseh razpisanih lokacijah naročnika.

4. Kraj dobave: dobava se bo vršila suk-
cesivno po razpisanih lokacijah naročnika,
in sicer po carinskih uradih z izpostavami in
mejnimi prehodi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudba mora biti v skladu s tehničnimi značil-
nostmi predmeta javnega naročila; v nasprot-
nem primeru se bo smatralo, da je ponudba
neprimerna. Variantne ponudbe, ki je v nas-
protju s tehničnimi značilnostmi predmeta
javnega naročila, naročnik ne bo upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2003 do 30. 4. 2005.

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

Imena osebe, pri katerih zainteresirani
ponudnik lahko dobi informacije: mag. Bar-
bara Gašperlin, tel. 01/478-38-41, faks
01/478-39-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 3. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Carinska uprava Republike Slove-
nije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v pritličju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 3. 2003 ob 10. uri na naslovu:

Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-
meru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe.

Ponudniku ni potrebno predložiti bančne
garancije za resnost ponudbe, če njegova
ponudba ne presega 30 milijonov SIT. V
tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumen-
taciji oziroma glede finančne sposobnosti
mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahte-
ve: v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa oziro-
ma negativnega stanja sredstev v preteklem
mesecu brez odobrenega kredita za pokri-
vanje negativnega stanja na transakcijskem
računu, ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, po-
dizvajalcev in kooperantov, zapadle do dne-
va oddaje ponudbe na podlagi razpisa jav-
nega naročila ter ponujeni plačilni rok mora
biti najmanj 30 dni od dneva prejema raču-
na; glede poslovne sposobnosti mora po-
nudnik izpolnjevati naslednjo zahtevo: po-
nudnik mora predložiti vsaj eno referenco
za dela, ki so enaka predmetu javnega na-
ročila; glede tehničnih sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednjo zahtevo: po-
nudnik mora razpolagati z vsaj enim bencin-
skim servisom na območju, ki ga pokriva
posamezni carinski urad, v skladu z 2. čle-
nom Uredbe o določitvi carinskih uradov v
Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in kra-
jevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 111/00).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 19. 5. 2003 in 10. 4.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je popust
na tržno ceno goriva.

Ponudnik, ki bo v svoji ponudbi ponudil
najvišji popust na tržno ceno goriva, bo nje-
gova ponudba izbrana kot najugodnejša po-
nudba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik lahko odda naročilo v skla-
du s pogoji 97. člena ZJN-1, če gre za do-
datne storitve, ki niso vključene v prvem
javnem naročilu in jih izvaja isti izvajalec, ki
mu je naročnik oddal prvotno naročilo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 400-06-3/2003 Ob-87883
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor 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: nabava
pisarniškega materiala za leti 2003 in
2004.

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbe v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 31. 12.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo 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: /

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti 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 po-
nudb: 11. 3. 2003, ob 9. uri, Ministrstvo za
okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba v
IV. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev 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 pogod-
be s podizvajalci.

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

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni kraj-
ša 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,
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– da je naročniku ponudil ves pisarniški
material (vse artikle), ki je naveden v obraz-
cu ponudbe s predračunom (Priloga C k
razpisni dokumentaciji),

– da ponudnik nudi rok za rešitev rekla-
macije najdalj 5 dni od prejema pisnega
obvestila o reklamaciji,

– da ponudnik nudi rok dobave najdalj 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
1 leto od sklenitve pogodbe (po preteku te
dobe se cene usklajujejo z uradno objavlje-
nim indeksom cen življenjskih potrebščin).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba 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: najnižja
skupna ponudbena cena razpisanega bla-
ga po posameznih artiklih – cena na EM
brez DDV.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ponavlja prvi neuspeli javni
razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št.
115 z dne 27. 12. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 059/2002 Ob-87978
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in

inštalacija strežnikov in diskovnega po-
lja za realizacijo multimedijskega inter-
netnega portala.

(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: maj 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila, Sonja Sne-
dec, Čufarjeva ulica - veliki gradbeni provi-
zorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86,
ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 059/2002-E-ODP/B.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb,
po predhodni najavi na faks 475-21-86.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je

negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(RTV 059/2002-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 3. 2003
do 10. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z na-
pisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. RTV-059/2002-E-ODP/B –
Nakup in inštalacija strežnikov in diskovnga
polja za realizacijo multimedijskega internet-
nega portala“. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 3. 2003 ob 11. uri v RTV centru,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
22. 5. 2003, in sicer v višini 500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod naslovom
RTV 059/2002 Nakup in inštalacija strež-
nikov in diskovnega polja za realizacijo mul-
timedijskega internetnega portala.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 5. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 2. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena – 65 točk; tehnična ustrez-
nost – 20 točk; plačilni pogoji – 5 točk; rok
dobave in inštalacije opreme – 5 točk; ga-
rancijski rok – 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 64/2-7/2003 Ob-87979
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. (a) Vrsta in količina blaga: filmi in
kemikalije za rtg.

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

za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave april 2003, trajanje
dobave dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ortoped-
ska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312, odprt pri Ban-
ki Slovenije, z navedbo davčne številke.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% po-
nudbene vrednosti, garancija za dobro iz-
vedbo posla v višini 10% pogodbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 5. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 27. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
05/65-27-185.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 371-02-3/03-0406 Ob-87986
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana, faks 01/369-55-96.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ško pohištvo za potrebe pravosodnih or-
ganov.

Natančne količine in lokacije dobave pi-
sarniškega pohištva so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

Ocenjena vrednost javnega naročila brez
davka na dodano vrednost je 30,000.000
SIT, z 20% davkom na dodano vrednost pa
36,000.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: lokacije pravosodnih or-
ganov v Republiki Sloveniji, specifikacija je
razvidna iz razpisne dokumentacije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 50 dni od
dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS, Ministr-
stvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66,
tel. 01/369-52-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 10. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 3. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje na isti naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 3.
2003 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, II. nadstropje, soba št. 70.

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

a) bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora k ponudbi kot finančno

zavarovanje za resnost ponudbe priložiti ban-
čno garancijo, po vzorcu iz razpisne doku-
mentacije, v višini 3% od ocenjene vrednosti
z vključenim davkom na dodano vrednost, to
je 1,080.000 SIT. Rok veljavnosti bančne
garancije je minimalno 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe. V primerih,
ki so navedeni v vzorcu bančne garancije,
lahko naročnik vnovči bančno garancijo, ne
glede na to ali je utrpel škodo ali ne.

b) bančna garancija za dobro izvedbo
posla

Bančno garancijo za dobro izvedbo po-
sla po vzorcu iz razpisne dokumentacije v
višini 3% pogodbene vrednosti z vključenim
davkom na dodano vrednost, mora izbrani
ponudnik predložiti ob podpisu pogodbe.
Veljavnost bančne garancije mora biti še en
dan po uspešni primopredaji predmeta po-
godbe. Pogodba se sklepa z odložnim po-
gojem, da postane veljavna šele s predloži-
tvijo bančne garancije za dobro izvedbo po-
sla. V razpisni dokumentaciji pa mora po-
nudnik predložiti izjavo banke, da bo izdala
to bančno garancijo.

Naročnik bo vnovčil bančno garancijo
za dobro izvedbo posla, v primeru, da ob-
veznosti po pogodbi ne bodo pravočasno
in pravilno izvajane.

c) bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku

Izbrani ponudnik mora naročniku ob
uspešni primopredaji predmeta pogodbe iz-
ročiti bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer v višini 3% po-
godbene vrednosti z vključenim davkom na
dodano vrednost. Rok trajanja bančne ga-
rancije je en dan daljši kot garancijski ali
jamčevalni rok. Bančna garancija služi na-
ročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje
obveznosti do naročnika v času garancijske-
ga roka. Kolikor se garancijski rok podaljša,
se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi
rok trajanja bančne garancije. V razpisni do-
kumentaciji pa mora ponudnik predložiti izja-
vo banke, da bo izdala to bančno garancijo.

Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije, kri-
je ponudnik.

Kolikor ponudnik ne predloži vseh za-
htevanih finančnih zavarovanj, se ponudba
izloči iz nadaljne obravnave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupni-
na bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov, izstavljenih ločeno glede
na lokacije pravosodnih organov in s strani
odgovornih oseb pravosodnih organov pod-
pisanih in žigosanih primopredajnih zapisni-
kov oziroma dobavnic.

Predujmov ni.
12. Pravna oblika povezave skupine

ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

13.1. Registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež

13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

13.1.1.1. Izpisek iz sodnega registra po-
djetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.

13.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik)

13.1.2.1. Potrdilo o vpisu v vpisnik sa-
mostojnih podjetnikov posameznikov, izda-
no s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni
od datuma oddaje ponudbe.

13.2. Potrdilo sodišča, da proti ponud-
niku ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

13.3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih treh letih pred pri-
četkom naročila ponudnikovi vodstveni de-
lavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem.

13.4. Izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila iz-

dana pravnomočna odločba za kaznivo de-
janje, ki je povezano z njegovim poslova-
njem ali izdana pravnomočna sodba ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila in potrdilo Ministrstva
za pravosodje, Oddelka za kazensko evi-
denco. Predložitev samo enega dokumenta
ne bo pomenilo izpolnitev pogoja.

10.5. Potrdilo pristojnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
če ponudnik, ki ima sedež v tujini, ni porav-
nal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.

13.6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naroči-
la, kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.

13.7. Dokazila o finančni in poslovni spo-
sobnosti ponudnika

13.7.1 Za pravne osebe
13.7.1.1. Obrazec BON-1/P s podatki in

kazalniki za leto 2002, ki ne sme biti starej-
ši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

13.7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.7.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik)

13.7.2.1. Davčna napoved iz dejavnosti
za leto 2002, potrjeno s strani pristojne iz-
postave DURS vključno z bilanco uspeha
za leto 2002.

13.7.2.2. Potrdilo-a bank-e, pri kateri-h
ima odprt-e poslovni-e račun-e, da v zad-
njih 6 mesecih poslovanja ni imel blokiran-e
svoj-e račun-e.

13.7.2.3. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.8. Dokazila, da ponudnik razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi

13.8.1. Ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z
referencami in predložiti potrjene obraz-
ce-reference s strani naročnikov.

13.8.2. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izved-
bo pogodbe in odgovorni za nadzor kako-
vosti

13.8.3. Opis ponudnikove tehnične
opremljenosti in naprav, ukrepov za zago-
tavljanje kakovosti (opis, predložijo se mo-
rebitni pridobljeni certifikati kakovosti po
ISO standardih...) ter morebitnih študijskih
in raziskovalnih zmogljivosti.

13.9. Izjava ponudnika, da bo izdelavo,
dobavo in montažo pisarniškega pohištva
zaključil najkasneje v roku 50 dni od dneva
podpisa pogodbe.

13.10. Kolikor ponudnik sodeluje s pod-
izvajalci mora predložiti:

13.10.1. Izjavo podizvajalcev in koope-
rantov o poravnanih obveznostih

13.10.2. Podpisane pogodbe o sodelo-
vanju s kooperanti in podizvajalci

13.10.3. Izjavo ponudnika, da izpolnju-
jejo pogoje za udeležbo tudi njegovi podiz-
vajalci, ki jih navaja v ponudbi.

Ostale zahteve naročnika so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti minimalno 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe. Predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 8. 4.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: pri iz-
boru najugodnejšega ponudnika bo strokov-
na komisija upoštevala, kot merilo za oceni-
tev ponudbe, ekonomsko najugodnejšo po-
nudbo.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba, ki ustreza naslednjima meriloma:

a) cena
b) garancijski rok
a) – cena 85%
Ceno bo strokovna komisija ocenjevala

tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:

Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bo ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje, bo ocenjena
z nič točkami.

b) – garancijski rok 15%
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši

garancijski rok (kot najdaljšo garancijo pri
točkovanju bo upoštevala 48 mesečno ga-
rancijo) s 100 točkami, vsaka ponudba s
krajšim garancijskim rokom pa po naslednji
enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša ga-

rancija)
Ponudnik lahko ponudi daljšo garancijo,

vendar se točkuje kot 48 mesečna.
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju

upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,85 za ceno in kore-
lacijskim faktorjem 0,15 za garancijski rok.

Komisija bo za ocenjevanje upoštevala
le ponudbe, ki bodo predhodno izpolnjeva-
le vse razpisne pogoje.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 1/4/2003 Ob-87994
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28 (se-

daj Metelkova 9), 1000 Ljubljana, tel.
01/300-39-25, faks 01/300-39-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijski material.

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

1. sklop: laboratorijski potrošni material,
2. sklop: potrošni material za vakuumski

odvzem krvi,
3. sklop: laboratorijski testi,
4. sklop: originalni Coulterjevi hemato-

loški reagenti.
4. Kraj dobave: naročnik (laboratorij ozi-

roma ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 5. 2003 do 30. 4. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana - uprava, II. nad., nabavna
služba (soba št. 6), Metelkova 9, 1000 Ljub-
ljana. Kontaktna oseba za dodatne informa-
cije je Nataša Babnik, univ. dipl. ekon.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na transakcijski podračun
01261-6030921845 UJP, model 02, sklic
93002-280-94.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana -
uprava, II. nad., vložišče (soba št. 1), Me-
telkova 9, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 3. 2003 ob 11. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana - uprava II. nad., Metelkova
9, 1000 Ljubljana, sejna soba.

Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
vrednosti ponudbe brez DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dnevni plačilni rok.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 1. 5. 2003, do
27. 3. 2003.

Merila za ocenitev ponudb: cena 90%;
reference ponudnika 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 18 Ob-87997
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: električ-
na energija v kWh MT 3.174.410 in VT
3.594.492 v maks. moči 1873 kW.

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

4. Kraj dobave: 23 objektov v RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe, do 31. 12. 2004.

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

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

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 3. 2003 ob 12. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zava-
jajoče podatke glede zahtev iz te točke, da
ima veljavno licenco za opravljanje energet-
ske dejavnosti za trgovanje na organizira-
nem trgu z električno energijo od Agencije
za energijo RS, da je predložen obrazec
izjave, da sprejema pogoje iz razpisne do-
kumentacije, da nudi najmanj 30 dnevni rok
plačila.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 5. 2003, predvi-
deni datum odločitve 30. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna vrednost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 108/2003 Ob-87998
1. Naročnik: Dom Matevža Langusa p.o.

Radovljica.
2. Naslov naročnika: Cesta na Jezerca

17, 4240 Radovljica, tel. 04/537-02-13,
faks 04/537-02-33.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago, 16,200.000 SIT.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:

– splošno prehrambeno blago,
– kruh in pekovsko pecivo,
– zmrznjena močnata živila,
– zmrznjena živila 1. kvaliteta,
– mesni izdelki 1. kvalitete,
– testenine,
– sladoledi,
– sveže meso in drobovina,
– sveže sadje in zelenjava 1. kvalitete,
– splošna skupina manjša,
– mleko in mlečni izdelki.
4. Kraj dobave: Radovljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: od 5. 4.
2003 do 4. 4. 2004.

7. (a) Naslov družbe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisano dokumen-
tacijo: Dom Matevža Langusa, tajništvo, so-
ba 58, Šolar Tatjana.

(b) Čas v katerem se lahko prevzeme
razpisano dokumentacijo: od 25. 2. 2003
do 6. 3. 2003 od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisa-
no dokumentacijo (št. bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati denar): 7.000
– TRR 01100-6030300786. Plačilo je mož-
no tudi na blagajni Doma Matevža Langusa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 3. 2003
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom M. Langusa, soba 58 –
tajništvo, po pošti ali osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 3. 2003 ob 12. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določenih predpisih: /

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 10. 2. 2003.
Dom Matevža Langusa p.o.

Radovljica

Št. 252-3/02-13 Ob-88016
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev

13.a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.

3. (a) Vrsta in količina blaga: mobilni
RTG aparat za male kosti (po specifikaciji
iz razpisne dokumentacije).

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

4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Go-
rica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter
pri Gorici – tajništvo uprave, tel.
05/33-91-550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe iz 8.a točke.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000
SIT DDV, na podračun naročnika št.
01100-6030279058, ki ga vodi Uprava za
javna plačila, Urad Nova Gorica ali goto-
vinsko pri blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 3. 2003 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“, Nova Gorica, Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo
uprave (po pošti ali osebno).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2003 ob 11. uri v prostorih
sejne sobe upravne službe.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil, tel. 05/33-01-582.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“, Nova Gorica

Št. 17123-02-403-101/2002 Ob-88020
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, tele-
faks 01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
baterijskih vložkov, elektromateriala ter
svetlobnih virov, svetil in predstikalnih
naprav.

Specifikacija blaga in količine so opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

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

sklop 1: baterijski vložki,
sklop 2: elektromaterial:
– instalacijske cevi in kolena, doze in

pokrovi, kanali,
– sponke, instalacijski odklopniki, varo-

valni elementi, kape, pokrovi, velikostni vlož-
ki, varovalke, kabeljski čevlji, votlice, tulci,

– kontaktorji in konektorji,
– el. omarice,
– kabli in žice,
– komplet za thorsman kanal,
– komplet za elba kanal,
– strelovodni material,
– objemke, vezice, izolirni trakovi,
– razno,
sklop 3: svetlobni viri, svetila in predsti-

kalne naprave:
– svetlobni viri,
– razna svetila in predstikalne naprave.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od
1 do 3) ali posamezne sklope v celoti. Po-
sameznih artiklov ali točk iz posameznega
sklopa, ponudniki ne morejo ponuditi.

4. Kraj dobave: kraj dobave blaga, ki je
predmet razpisa, so lokacije posameznih
organizacijskih enot Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave ter lo-
kacije posameznih Policijskih uprav na ob-
močju celotne države.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki variantnih ponudb ne morejo predloži-
ti. V primeru, da ponudnik ponudi tudi varian-
tno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave za vse sklope je
5. 5. 2003, predvideni datum zaključka pa
dve leti od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Sektor za finance, plan in investi-
cije, Oddelek za investicije in javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu
oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informa-
cije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o po-
nudniku (naziv, naslov, navedba ali je dav-
čni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji
s strani davčnega urada, kolikor je davčni
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zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za not-
ranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-403010102.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 3. 2003,
najkasneje do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
19. 3. 2003, ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od skupne ponudbene vrednosti z vklju-
čenim DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema fakture, ki je izstavljena
po dobavi.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 14. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za meriloma cena in finančno stanje po-
nudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve

Št. 17123-03-403-12/2003 Ob-88018
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana.

2 Naslov naročnika: Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je izdelava, dobava in
montaža delavniškega dvigala za potre-
be vzdrževanja helikopterjev.

Podrobnejši opis predmeta javnega raz-
pisa in ostale zahteve naročnika so navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo se ne oddaja po sklopih.
Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
razpisa v celoti ter se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih delov predmetnega
javnega razpisa.

4. Kraj dobave: MNZ-GPU, Letalska po-
licijska enota, Brnik 130J, Brnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najdaljši rok
za izdelavo, dobavo in montažo je 90 dni
po sklenitvi pogodbe. Predvideni datum za-
četka je 25. 4. 2003, predvideni datum za-
ključka pa 24. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade; do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40301203.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 3. 2003,
najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo

za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. 3. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 130 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 28. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugod-
nejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponuje-
no ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve

Št. 404-01-39/2003 Ob-88049
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja tehnološke opreme labo-
ratorijev za Morsko biološko središče
Piran.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal najugodnejšemu po-
nudniku celotno javno naročilo.
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4. Kraj dobave: Piran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od 1. 4. 2003 do 15. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: LIZ-inženi-
ring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; do-
datne informacije: Janez Sitar, udig, tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delavniik od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 5.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun: 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 3. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tajništvo, soba 511.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, z veljav-
nostjo do izročitve bančne garancije za do-
bro izvedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na osnovi za-
časnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.

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 dolo-
čili pogojev iz razpisne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo bi-
ti veljavne najmanj 90 dni od dneva odpira-
nja ponudb, predvidena odločitev o spre-
jemu ponudbe – predvidoma do 28. 3.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena (55 točk), reference (30 točk),
rok dobave (15 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 95/03 Ob-88056
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 go-
tovih zdravil za potrebe Kliničnega cen-
tra Ljubljana.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za celo-
ten predmet naročila ali po posameznih
sklopih. Sklopi predmeta javnega naročila
so navedeni v razpisni dokumentaciji po na-
slednjih skupinah:

01. registrirana zdravila,
02. neregistrirana zdravila,
03. enteralna prehrana,
04. raztopine za intravensko infundi-

ranje.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave julij 2003, trajanje dobave eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje,
tajništvo, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro. Razpisna dokumentacija je na voljo od
17. februarja 2003 do 8. aprila 2003.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila številka: 01100-6030277894.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000
Ljubljana, 2. nadstropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. aprila 2003 ob 9. uri v predavalni-
ci III., v glavni stavbi Kliničnega centra Ljub-
ljana, Zaloška c. 7.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
0,5% končne ponudbene vrednosti brez
upoštevanja popustov in vključenim DDV.
Bančna garancija mora veljati do roka ve-
ljavnosti ponudbe in 1 dan.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od dneva odpiranja ponudb, pred-
videni datum odločitve junij 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:

1. končna ponudbena vrednost/sklop
98,5%,

2. obseg ponudbe 1,5%, dodatno merilo.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: opis uporabe meril za izbor.
Opozorilo:
V primeru, ko bo isti ponudnik za isti

sklop ponudil več paralel, ki bodo strokov-
no ustrezne, po različnih cenah bo naroč-
nik pri ocenjevanju upošteval tisto paralelo
z najnižjo končno ponudbeno vrednostjo.

V primeru, ko bo isti ponudnik za isti
sklop ponudil več paralel, ki bodo strokov-
no ustrezne, po popolnoma isti ceni bo na-
ročnik pri ocenjevanju upošteval, kot da le-
ta ni ponudil paralel.

1. Končna ponudbena vrednost/sklop
98,5%:

Največje število točk, ki jih prejme po-
nudnik pri tem merilu je 98,5.

Komisija bo število točk posameznemu
ponudniku izračunala na podlagi sledečega
izračuna:

Osnova je najnižja končna ponudbena
vrednost za posamezni sklop od katere se
izračuna razlika +/-. Ta razlika se primerja z
deležem 98,5 in dobljeno odšteje od tega
deleža oziroma najvišjega števila točk (98,5).

Primer izračuna:
Vrednost ponudbe A: 5.000 SIT,
Vrednost ponudbe B: 4.800 SIT,
Vrednost ponudbe C: 4.900 SIT.
Z najvišjim številom točk je ocenjena po-

nudba B, in sicer prejme 98,5 točk.
Izračun za ponudbo C:
98,5………….ponudba B (4.800 SIT)
x ponudba C – ponudba B (100 SIT)
razlika x 98,5 = 100 x 98,5 = 2.05
ponudba B 4.800
98,5-x = število točk, ki jih prejme po-

nudba C
98,5-2,05=96,45
Ponudba C prejme 96,45 točk
2. Obseg ponudbe 1,5%:
Največje število točk, ki jih prejme ponu-

dnik pri tem merilu je 1,5, in sicer:
– ponudnik, ki bo ponudil najnižjo kon-

čno ponudbeno vrednost za več kot 30%
razpisanega blaga, glede na ocenjeno vred-
nost javnega naročila 5,5 mio SIT, ki izpol-
njuje naročnikove strokovne in splošne za-
hteve bo prejel 0,5 točk,

– ponudnik, ki bo ponudil najnižjo kon-
čno ponudbeno vrednost za več kot 50%
razpisanega blaga, glede na ocenjeno vre-
dnost javnega naročila 5,5 mio SIT, ki izpol-
njuje naročnikove strokovne in splošne za-
hteve bo prejel 1 točko,

– ponudnik, ki bo ponudil najnižjo kon-
čno ponudbeno vrednost za več kot 70%
razpisanega blaga, glede na ocenjeno vre-
dnost javnega naročila 5,5 mio SIT, ki izpol-
njuje naročnikove strokovne in splošne za-
hteve bo prejel 1,5 točk.

3. Dodatno merilo:
V primeru, ko bosta dva ali več ponudni-

kov za isti sklop ponudila proizvode, ki bo-
do ustrezali strokovnim zahtevam naročni-
ka, po popolnoma isti ceni in bosta oziroma
bo več ponudnikov prejelo enako število
točk tudi po merilu “Obseg ponudbe“ bo
naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabil
dodatno merilo, in sicer bo za določen
sklop v tem primeru izbral kot najugodnej-
šega tistega ponudnika, ki bo za ta sklop
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ponudil največje dodatne ugodnosti v obliki
namenskih sredstev za razvoj in pospeše-
vanje sistema za nadzor upravljanja z zdra-
vili v Kliničnem centru Ljubljana, ki jih bo v
primeru, če bo za ta sklop izbran kot naju-
godnejši ponudnik, nakazal na naročnikov
račun najkasneje 30 dni po začetku veljav-
nosti pogodbe.

Vsak zainteresiran ponudnik ima mož-
nost vpogleda v razpisno dokumentacijo
pred odločitvijo o odkupu le-te.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 5 z dne
17. 1. 2003, Ob-85633.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 46/03 Ob-88061
1. Naročnik: VIZ Vrtec Mavrica Izola.
2. Naslov naročnika: OF 15, 6310 Izo-

la, tel. 05/641-85-13.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava

živil in prehrambenih artiklov po posa-
meznih sklopih (za leto 2003 in 2004) -
ocenjena vrednost javnega naročila (za 12
mesecev): 18,049.188 SIT.

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

I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: meso:
– podskupina: govedina,
– podskupina: teletina,
– podskupina: perutnina,
– podskupina: svinjina,
– podskupina: drobovina;
III. sklop: ribe in morski sadeži;
IV. sklop: zelenjava in sadje:
– podskupina: zelenjava,
– podskupina: sadje;
V. sklop: kruh in drobno pecivo;
VI. sklop: mesni izdelki;
VII. sklop: jajca;
VIII. sklop: splošno prehrambeno blago;
IX. sklop: zmrznjena živila.
Ponudniki lahko podajo ponudbe za eno

podskupino, en sklop, več podskupin, več
sklopov, celoto in morebitne druge kombi-
nacije podskupin in sklopov.

4. Kraj dobave: kuhinja vrtca, Oktobr-
ske revolucije 11, 6310 Izola.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: april 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 31. 12.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo vrtca,
Irena Fabijanec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do vključno 20. 3. 2003, med 9. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za razpisno dokumen-
tacijo ponudnik vplača 5.000 SIT. Znesek
nakaže na TRR VIZ Vrtec Mavrica Izola, št.
01240-6030635269, UJP, Urad Koper.
Plačilo za razpisno dokumentacijo se lah-
ko izvede tudi osebno, v tajništvu zavoda,
pri Ireni Fabjanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 20. 3. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: VIZ Vrtec Mavrica Izola, OF 15,
6310 Izola, prevzemnica Irena Fabijanec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 20. 3. 2003
ob 17. uri, v sejni sobi vrtca, v enoti Školjka,
Okrobrske revolucije 11, 6310 Izola.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z navodili razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po dnevu odpiranja ponudb, naroč-
nik bo odločitev o sprejemu ponudbe spre-
jel v začetku aprila 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: kako-
vost (30% delež), ponudbena cena (30%
delež), plačilni pgoji (25% delež) in referen-
ce (15% delež).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2003.

VIZ Vrtec Mavrica Izola

Št. 405 Ob-88093
1. Naročnik: Srednja šola Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 18A, Čr-

nomelj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: CNC ver-

tikalni obdelovalni rezkalni center.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja po sklopih ni predvidena.

4. Kraj dobave: na naslovu naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so možne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za teh-
nično izobraževanje, Langusova 21, Ljublja-
na, faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je
Miro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure ali po navadni pošti
in elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na TRR Zavoda za tehnično izobraže-
vanje, št. 01261-6030716108, sklic na šte-
vilko 50015- 405.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 3. 2003 ob 12.05, v prostorih
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langu-
sova 21, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba naj velja 60
dni od dneva odpiranja, odločitev bo dana v
roku 14 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Srednja šola Črnomelj

Št. 002 Ob-88129
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolniš-

nica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrb-
njaka 6, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 6
komadov dializnih aparatov – podrobnej-
ši opis v razpisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Mur-
ska Sobota – Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
Murska Sobota.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica Murska Sobota, tajništvo v Rakiča-
nu, Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001
Murska Sobota.

Dodatne informacije se zahtevajo iz-
ključno v pisni obliki – kontaktna oseba
Slavica Heric.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te ob-
jave, pa do 10. 3. 2003, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, negotovinsko
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na ZR pri UPJ št. 0110-6030278282, s
pripisom za razpisno dokumentcijo “dializni
aparati“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska So-
bota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota (tajništvo bolnišnice).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 3. 2003 ob 12.30, v sobi direk-
torja bolnišnice na naslovu naročnika.

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, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): vsak
ponudnik pripravi svojo ponudbo, poveza-
ve niso možne.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do datuma sklenitve kupoprodajne pogod-
be, predvideni čas odločitve o sprejemu po-
nudbe je marec 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Splošna bolnišnica
Murska Sobota

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
Št. 404-01-33/2003 Ob-88003

V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku – izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter
zunanje ureditve po načelu “ključ v roke“ za
Srednjo zdravstveno šolo Celje, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 7. 2. 2003,
Ob-87302, št. 404-01-33/2003 se 7. (b)
točka pravilno glasi:

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma od-
piranja.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, garancijski rok in reference, po-
drobneje bodo definirana v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: opredeljeno v razpisni dokumenta-
ciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2003.

Občina Črenšovci

Ob-87882
1. Naročnik: Občina Bloke.
2. Naslov naročnika: Občina Bloke, No-

va vas 4a, 1385 Nova vas, tel. 01/70-98-918,
faks 01/70-98-840.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste Ravnik-Štoro-
vo-Zavrh II. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Občina Bloke - cesta
Ravnik-Štorovo-Zavrh.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe del
je 45 dni od uvedbe v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na Občini Blo-
ke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, tel.
01/70-98-918, 01/70-98-916.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 20. 3. 2003, vsak dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo proti plačilu
10.000 SIT na podračun Občine Bloke,
št. 01350-0100002737, s pripisom rekon-
strukcija ceste.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 26. 3. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 3. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Bloke.

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

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: od dneva
objave javnega razpisa naprej, vsak de-
lavnik od 10. do 12. ure.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 18/2003 Ob-87673
1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prek-

murske čete 20, 9232 Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Črenšovci, Prek-

murske čete 20, 9232 Črenšovci, tel.
02/57-35-750, faks 02/57-35-758, e-ma-
il: stanko@obcina-crensovci.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: VI. faza
kanalizacije v KS Bistrica.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja del po
sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Gornja Bistrica, Sred-
nja Bistrica, Dolnja Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso možne, upoštevane bodo le
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 10. 5. 2003
do 10. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Čren-
šovci, Črenšovci, Ulica Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, kontaktna oseba je
Stanko Lebar, tel. 02/57-35-756.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva odpira-
nja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena za razpisno
dokumentacijo je 25.000 SIT - plačilo s
prenosnim nalogom na transakcijski račun
podjetje Atrij Odranci, d.o.o., št.
03125-1009808936, s pripisom “razpisna
dokumentacija - VI. faza kanalizacija v KS
Bistrica“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 24. 3. 2003 do 12. ure ne
glede na način dostave.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Črenšovci, Črenšov-
ci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Čren-
šovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Črenšovci, Prekmurske čete 20,
Črenšovci.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija banke za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti razpisanih del, tra-
janje garancije je 60 dni od datuma oddaje
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v roku 60 dni, podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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čno garancijo v višini 1% od vrednosti po-
nudbe (brez DDV) in mora veljati trideset
dni po izteku ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z določili Zakona o izvrševanju proračune.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): notarsko over-
jena pogodba o skupnem nastopu, v kateri
mora biti določen zastopnik in njegova pol-
nomoč, da nastopa v imenu skupine.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma do podpisa pogodbe. Naročnik bo
predvidoma sprejel odločitev v 7 dneh po
javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene - 90%,
– reference - 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 2. 2003.
Občina Bloke

Št. 400-01-3/2003 Ob-87991
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor 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: ureditev
Malega grabna od KM 3+075 do
KM 3+735 – odsek od Ceste v Mestni
log do Dolgega mostu.

(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: Mali graben od Ceste
v Mestni log do Dolgega mostu v Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, so-
ba 201, tel. 01/478-44-32.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18-25232-7141998-21929902.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 3. 2003 ob 12. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba v IV. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračunske rezerve in poravnava pla-
čila v skladu z Zakonom o izvrševanju pro-
računa RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. 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 pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da je finančno sposoben in sicer, da
ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel nepo-
ravnanih obveznosti več kot 3 dni,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljši od razpisanega,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,

– odgovorni vodja del mora izpolnjevati
pogoje, ki jih določa Zakon o graditvi objek-
tov (77. člen).

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 6. 2003 in predvideni datum odloči-
tve do 31. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. Ponudbena cena razpisanih del,
2. Dodatna garancijska doba.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji. Najugodnejši ponudnik
je tisti ponudnik, ki po vseh vrednotenjih
skupaj doseže najvišje število točk. Pri ena-
kem seštevku točk se kot najugodnejša po-
nudba šteje tista, ki ima nižjo ponudbeno
ceno.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta Rejc
Saje, univ. dipl. inž. grad., tel. 01/478-44-29.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2.2003.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo,

Agencija RS za okolje

Št. 403-09/03-01 Ob-87993
1. Naročnik: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
2. Naslov naročnika: Občina Ig, Ig 72,

1292 Ig; tel. 01/286-28-06, faks
01/286-22-29.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadome-
stni most čez Iščico.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del 15. 4. 2003, dokončanje del 15. 5.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ig, Ig 72,
1292 Ig, tel. 01/286-28-06, Tomaž Fabijan.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 2. 2003
dalje, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na TRR Obči-
ne Ig št. 01237-0100000320, namen na-
kazila: “za razpisno dokumentacijo nado-
mestni most čez Iščico“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ig, Ig 50, 1292 Ig.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 3. 2003 ob 14. uri, Občina Ig, Ig
50 - sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 5. 2003, odločitev.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2003.

Občina Ig

Št. 352-06-25/02 Ob-88012
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg1,

2250 Ptuj, tel. 02/748-29-62, faks
02/748-29-98, e-mail: okolje@ptuj.si.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Centra za ravnanje z odpadki Gajke v
Spuhlji – I. etapa.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v dveh
sklopih:

I. sklop: gradnja dovozne ceste s tehtni-
co in zbirnim centrom,

II. sklop: gradnja I/c odlagalnega polja s
pripadajočo komunalno infrastrukturo.

Ponudniki lahko ponudijo izvedbo del za
celotno javno naročilo ali za posamezen sklop.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: lokacija gradnje Centra
za ravnanje z odpadki – Gajke v Spuhlji na
območju Mestne občine Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del: 31. 3. 2003, predvideni zaključek
del 16. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupna ob-
činska uprava, Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
Stanislav Napast, tel. 02/748-29-62 in
02/748-29-90.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa vsak delavnik, in sicer v po-
nedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure,
v sredo od 8. do 16. ure in v petek od 8. do
12. ure, do roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije plača naročniku na-
domestilo za materialne stroške, ki znašajo
36.000 SIT (v ceno je vključen 20% DDV).
Nakazilo se izvede na podračun: Novograd-
nja deponije Mestne občine Ptuj, št.
01296-7620759636, sklicna številka 28
75965-7141998-00000003, z namenom
nakazila: “Razpisna dokumentacija za grad-
njo I. etape Cero Gajke“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, sprejemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2003 ob 13. uri na Mestni
občini Ptuj, velika sejna soba, št. 8/I.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti javnega
naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90
dnevni plačilni rok.

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 raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 90 dni od roka določenega za pred-
ložitev ponudb, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 17. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo za oceno ponudb uporabil naslednja
merila:

1. ponudbena cena – 90% = 90 točk,
2. reference izvajalca – 5%= 5 točk,
3. reference vodje gradbišča – 5% = 5

točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dela bodo oddana po sistemu “eno-
ta mere“.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 1-3 z dne
10. 1. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Mestna občina Ptuj

Št. 331/1 Ob-88081
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Va-

dnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: komunala@ko-
munala-kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: servisni
objekt na lokaciji Zarica v Kranju – I. faza.

Vse tehnične zahteve so razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

(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: Zarica, Kranj (v bližini
centralne čistilne naprave).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: maj
2003, zaključek: oktober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Jože Pe-
šak, tel. 04/28-11-300.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 2003,
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 07000-0000464429 pri Go-
renjski banki d.d. Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 2. 4. 2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti po-
nudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 4. 2003 ob 12. uri v sejni sobi na
naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ocenjene vredno-
sti z veljavnostjo do 5. 5. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po dokončanju del.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih – 47. člen): če ponudbo
predloži skupina ponudnikov, mora predlo-
žiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so
opredeljene pravice in obveznosti ponudni-
kov, predvsem pa odgovornost posamez-
nega ponudnika za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitev sprejel najka-
sneje do 23. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– rok izvedbe,
– garancijska doba.
Merila so podrobneje opisana in vredno-

tena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 103 z
dne 29. 11. 2002, Št. 3260/1, Ob-82167.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2003.

Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o.

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. 48/3-7/2002-2003 Ob-87854
Razveljavljamo javni razpis za opravlja-

nje storitev: pranje bolnišničnega perila št.
362/2-7/2002, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79878.

Razpis bo ponovno objavljen.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Popravek
Št. 89/03 Ob-87908

V javnem razpisu za zavarovanje, objavljen
v Ur. l. RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003,
Ob-86360, se popravita 8. (a) in 9. (b) točka:

8. (a): Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Klinični cen-
ter Ljubljana, UAS – Komercialni sektor,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, 2.
nadstropje – tajništvo komercialnega
sektorja.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – Ponudba“, s številko obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
navedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 3. 2003 ob 9.30, v
prostorih TET d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba ozi-
roma dogovor o skupnem nastopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik
predložiti tudi:

– menico za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti –
original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti – original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje odprave napak v ga-
rancijski dobi v višini 10% pogodbene vred-
nosti – original,

– izjavo, da sprejema tehnične pogoje
razpisne dokumentacije,

– izjavo, da razpolaga z zadostnim števi-
lom kadrov, potrebnih za izvedbo razpisa-
nih del,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– potrjene pozitivne reference za izvaja-
nje podobnih del na večjih termoenerget-
skih objektih, moči nad 50 MW, v času od
1. 1. 1999 do sedaj; kolikor je ponudnik že
izvajal podobna dela tudi pri naročniku in
po interni ocenitvi pri naročniku pade le v
razred C dobaviteljev oziroma izvajalcev, ne
izpolnjuje pogoja pozitivnih referenc,

– parafirane in žigosane vse strani pred-
loga pogodbe z naročnikom,

– izpolnjene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tev o sprejemu ponudb bo sprejeta nemu-
doma po ocenitvi le-teh.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji –

do 90,
– pozitivne reference – do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Boris Plantan.
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 2. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 02/03 Ob-87879
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje inter-
vencijskih posegov in remont v Termoe-
lektrarni Trbovlje d.o.o.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba obsega intervencijske posege na
napravah v času okvar in vzdrževalna dela v
času remonta. Izdelana mora biti v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 13. 4. 2003
do 12. 4. 2004 za intervencijske posege na
napravah v času okvar, remont pa se bo pred-
vidoma izvajal od 1. 7. 2003 do 31. 8. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR 26330-0012039086. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 10. 3. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – Ponudba“, s številko obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
navedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 10. 3. 2003
ob 9.30, v prostorih TET d.o.o., Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

9. (b) Naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Klinični center Ljublja-
na, UAS – Komercialni sektor, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, 2. nadstropje
– tajništvo komercialnega sektorja.

Vsi ostali podatki in informacije v nave-
deni objavi ostanejo nespremenjeni!

Klinični center Ljubljana

Popravka

Št. 903/5-2/2003-7 Ob-88168
V Uradnem listu RS, št. 13 z dne 7. 2.

2003, Ob-87168, se v objavi javnega naro-
čila popravi 8.(c) točka objave, in sicer:

8. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: negotovinsko plača-
nje. Cena enega izvoda razpisne dokumen-
tacije je 4.000 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337 model 11 sklic na
št. 25127-7141998-99000103.

V Uradnem listu RS, št. 13 z dne 7. 2.
2003, Ob-87171, se v objavi javnega naro-
čila popravi 8.(c) točka objave, in sicer:

8. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: negotovinsko plača-
nje. Cena enega izvoda razpisne dokumen-
tacije je 4.000 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337 model 11 sklic na
št. 25127-7141998-99000203.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 01/2003 Ob-87672
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba izolacij-
skih del na bloku 125 MW v času re-
monta v letu 2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba se izdela v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2003
do 31. 8. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Termo-
elektrarna Trbovlje d.o.o., Nabavna služba
(Anita Žučko), Ob železnici 27, 1420 Tr-
bovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR 26330-0012039086. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 7. 3. 2003 do
9. ure.
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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): pogodba ozi-
roma dogovor o skupnem nastopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik pre-
dložiti tudi:

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izjavo o razpoložljivosti in kvalifikacijski
strukturi kadrov z dokazili o strokovni uspo-
sobljenosti delavcev za razpisana dela,

– izjavo, da je seznanjen s pogoji dela
na lokacijah oziroma na napravah, kjer se
bodo izvajala razpisana dela,

– izjavo o minimalni odzivnosti,
– menico za zavarovanje resnosti ponud-

be v višini 10% ponudbene vrednosti – ori-
ginal,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti – original,

– ponudbeno ceno z izpolnjenimi vse-
mi postavkami cen in navedbo plačilnih po-
gojev,

– potrjene pozitivne reference za izva-
janje del na visokotlačnih delih kotlov, po-
trjene s strani dosedanjih ponudnikovih na-
ročnikov,

– parafirane in žigosane vse strani pred-
loga pogodbe z naročnikom.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tev o sprejemu ponudbe bo sprejeta nemu-
doma po ocenitvi le-teh.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji –

do 90,
– izvajanje del na visokotlačnih delih ko-

tlov v obdobju zadnjih pet let – do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Ludvik Matko.
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 2. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 90315-1/2003-5 Ob-87706
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 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 Prilo-
ge 1 B - druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj:

4.1. podpora programski rešitvi zem-
ljiškega katastra (PP INKAT),

4.2. podpora programskim rešitvam
zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN, PP EDIT; centralni
nivo) in katastra stavb,

4.3. podpora aplikacij in baz podat-
kov registra prostorskih enot ter tehnič-
na pomoč uporabnikom registra prostor-
skih enot.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo del-
no v prostorih naročnika (izpostav območ-
nih geodetskih uprav) delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek je 10. 4.
2003, rok dokončnega prevzema oziroma
dokončanja pa je 31. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
25. 3. 2003 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT – R: 50100-840-061-6163, sklic
na 18 25127-7141998 – (št. rač. 4 mesta)
2003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 3. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 3. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika (mala sejna soba v pritličju).

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

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik,
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki ne-
preklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posamez-
nih nalog,

– če vsota ponudbenih cen posameznih
nalog, za katere se prijavlja ponudnikm pre-
sega 5,000.000 SIT in je manjša od
30,000.000 SIT, mora ponudnik za zavaro-
vanje resnosti ponudb izročiti naročniku bi-
anco menico v višini 5% od seštevka po-
nudbenih cen skupaj s pooblastilom za nje-
no izpolnitev – veljavnost do 22. 6. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za vse ponudnike je po-
goj pravilno izdelan test.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumenta-
cije).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 5. 2003, naročnik bo sprejel odlo-
čitev o izbiri predvidoma do 28. 3. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev, re-
ference vodje naloge in sodelujočih stro-
kovnjakov, metodološki pristop.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-84, oziroma 478-48-85.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 2. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 003/2003 Ob-87880
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prenova poslov-
nih procesov RTV Slovenija.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Koper, Ma-
ribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: tri leta od podpi-
sa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Služba za komercialne zadeve in javna
naročila – Katarina Novak, Čufarjeva ul-veli-
ki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks
01/475-21-86 ali preko interneta na splet-
nem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
pod oznako RTV 003/2003 - Prenova po-
slovnih procesov.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v ti-
skani obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni na-
javi po telefaksu 01/475-21-86 in na podla-
gi dokazila o vplačilu. Osnovni del razpisne
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dokumentacije je objavljen na spletni strani:
http://www.rtvslo.si/razpisi – pod oznako
Javno naročilo RTV 003/2003-E-ODP/S. Ta
del je brezplačen. Za pravilno pripravo po-
nudbe mora ponudnik pridobiti tudi drugi del
razpisne dokumentacije – Prilogo, ki pa jo
lahko dobi le v pisni obliki. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 003/2003-E-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 3. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
30. 9. 2003, v vrednosti 2,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji,
ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako RTV
003/2003 - Prenova poslovnih procesov.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003, april
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena –
60%, reference – 30% in rok izvedbe –
10%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

JZ RTV Slovenija

Št. 228-02-2/2003 Ob-87881
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije po pooblastilu Mini-
strstva za kulturo.

2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
varnostno receptorske službe poslovne-
ga objekta Maistrova 10 v Ljubljani.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2003
do 31. 3. 2004, z možnostjo dvakratnega
podaljšanja po 12 mesecev v skladu z dolo-
čili 97. člena ZJN-1.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pi-
sarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana - glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 3. 2003 ob 9.30; Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna
soba.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: iz razpisne doku-
mentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: naved-
ba strokovnih delavcev kot izhaja iz razpi-
sne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 12. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. reference ponudnika - do 23 točk,
3. standard ISO 9001 - 3 točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Aleš Ponikvar, tel. 01/478-18-35 ter
pisna vprašanja na naslov naročnika.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Ob-88043
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 izvajalca
za izvajanje psihološkega testiranja
učencev sedmih razredov s testom
MFBT. Sklic na številko kategorije 24 izo-
braževalne storitve in storitve poklicnega
izobraževanja.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možna je samo ponudba za celotno
naročilo.

5. Kraj izvedbe: testiranje se izvaja na
vseh osnovnih šolah v Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
takoj po podpisu pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom, rok dokončanja del najkasne-
je do 30. 9. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na Zavodu RS
za zaposlovanje (ZRSZ), Glinška 12, 1000
Ljubljana (v vložišču, soba 04) od ponede-
ljka do petka od 8. do 12. ure ali na splet-
nih straneh Zavoda RS za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si. Dodatne informaci-
je lahko ponudnik zahteva samo v pisni obli-
ki, najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb, na naslovu Zavod RS
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljublja-
na, z oznako “Zahteva za dodatna pojasnila
za javni razpis Testiranje MFBT(Nujno!)“.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 3. 2003
do 12. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. marca 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, v vlo-
žišče, soba 04. Ponudba mora biti v kuverti,
opremljeni z obrazcem – povabilo k oddaji
ponudbe (str. 5 razpisne dokumentacije).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. marca 2003 ob 12.30 v veliki
sejni sobi Zavod RS za zaposlovanje, Glin-
ška 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: plači-
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lo se izvaja po opravljenih storitvah v treh
delih, v skladu s pogodbo. Okvirna skupna
vrednost naročila je 25,000.000 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

a) pravne in fizične osebe, ki imajo re-
gistrirano izobraževalno dejavnost;

b) niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije, niso v po-
stopku prenehanja samostojne dejavnosti
(velja za fizične osebe);

c) kadrovski pogoji (imajo odgovorno
osebo, ki je diplomirani psiholog in ima tri
leta delovnih izkušenj). Pogoji so natančne-
je opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora navesti ime in dokazila o izpol-
njevanju pogojev za psihologa, ki bo vodil
psihološko testiranje.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 6. 2003. O odločitvi o sprejemu
ponudbe bodo ponudniki obveščeni do
konca marca 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) dejavnost izvajalca: izobraževanje – 8

točk, svetovanje – 5 točk;
b) kadrovska zasedba – vsak psiholog,

ki je usposobljen za testiranje – 10 točk,
vsak psiholog, ki se bo še usposobil – 2
točki;

c) reference izvajalca do 100 točk – iz-
vajanje skupinskih testiranj -10 točk, izo-
braževanje za izvedbo psihodiagnostike – 8
točk, sodelovanje z osnovnimi šolami – 7
točk, izobraževanje – 6 točk, svetovanje –
5 točk;

d) opredeljeni stroški – za vsakih
100.000 SIT manj, kot je razpisana vre-
dnost – 2 točki.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 402-04-2/2003 Ob-88130
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

RS.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitev tiska ku-
vert, vizitk in druge papirne galanterije,
ponovni.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

niso.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe do 1. 4. 2004.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
01100-6300109972, model 18, sklic
15202-7130007-01272002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2003 ob 9.30, Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana, sejna soba.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi o skupni izvedbi naročila.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – skupaj največ 100

točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 18 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja na naslov naročni-
ka.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Servis skupnih služb Vlade RS

Št. 663-05-002/03 Ob-88191
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava raziskovalnih na-
log (Priloga IA – storitve, točka 8).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: raziskovalne naloge bodo oddane v 11
sklopih, za vsakega posebej, in sicer:

Sklop Naslov

1. Vizija razvoja posebnih socialnih za-
vodov

2. Vizija razvoja socialno varstvenih za-
vodov za usposabljanje

3. Evalvacija uvajanja Kataloga storitev
in javnih pooblastil centrov za social-
no delo

4. Spremljanje enostarševskih in rekon-
struiranih družin

5. Vloga in status žensk v družini in
družbi – narava in pomen očetovstva

6. Kakovost življenja otrok in mladostni-
kov v Sloveniji

7. Nasilje nad ženskami ali kako doseči
ničelno toleranco

8. Razvoj novega koncepta štipendijske
politike v Republiki Sloveniji

9. Delo in zaposlovanje na črno v Slo-
veniji in vpliv na konkurenčno sposo-
bnost gospodarstva

10. Računalniško informacijska podpora
pri makro spremljanju obveznih po-
kojninskih in invalidskih zavarovanj v
Sloveniji

11. Implementacija direktive o varnosti in
zdravju pri delu zaradi izpostavljeno-
sti vibracijam

5. Kraj izvedbe: Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek april
2003, junij 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo se lahko zahteva na recep-
ciji Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana; oseba, od
katere se lahko zahteva dodatne informa-
cije: mag. Lea Javornik Novak, tel.
01/478-33-41, 01/478-33-91.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 9. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 3. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 3. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve, Kotnikova 5, Ljubljana.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 30 do 45 dni od uradnega prejema
računa.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: interno navodilo o postopkih za razi-
skovalne, razvojne, evalvacijske in druge
projekte Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost: 1. 6. 2003,
odločitev o sprejemu ponudbe: 20. 3.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. reference izvajalca oziroma usposob-

ljenost,
2. finančna utemeljenost projekta,
3. čas izvedbe,
4. razpoložljivost kadrov.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 2. 2003.
Ministrstvo za delo,

družino in socilne zadeve

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

Ob-87697
1. Naročnik: Dijaški dom Drava Maribor.
2. Naslov naročnika: Smetanova ulica

67, 2000 Maribor, faks 228-26-61, tel.
229-63-70.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) 1. sklop: meso in mesni izdelki, pe-

rutninsko meso in ribe – blago po tretjem
odstavku 19. člena ZJN-1:

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dijaški dom Drava Maribor,
Smetanova ulica 67, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih 47. člen): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik: poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu Zakona o javnih naročilih:

– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da ima vzpostavljeno notranjo kontrolo

HACCP-A in nam ga priloži (samo za pre-
hrambeno blago, ne za kurilno olje),

– da ima popoldansko peko in dostavo
kruha (velja samo za sklop 3),

– da bo na zahtevo naročnika brezplač-
no rezal in pakiral kruh in pekovske izdelke
porcijsko ali po drugačnih zahtevah naroč-
nika (velja samo za sklop 3),

– da bo na zahtevo naročnika, brez-
plačno  rezal  in  vakumsko  pakiral  meso
in mesne izdelke porcijsko ali po drugač-
nih zahtevah naročnika (velja samo za
sklop 1).

11. Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: ponudbe morajo veljati do
30. 6. 2003, datum odpiranja ponudb do
31. 5. 2003.

12. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 1. 2003.

Dijaški dom Drava Maribor

Št. 1 Ob-87989
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za matematiko in fiziko.
2. Naslov naročnika: Jadranska 19,

1000 Ljubljana, el. pošta: fmf@fmf.uni-lj.si,
tel. 01/47-66-500, telefaks 01/25-17-281.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
standardne in specifično-raziskovalne
opreme vključno z garancijskim vzdrže-
vanjem.

(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: postopna do-
bava do največ treh let od sklepa o izboru
usposobljenih dobaviteljev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko prevzame v tajništvu
FMF, Jadranska 19, soba št. 021, pritličje,
pri Katarini Nemanič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.

Dodatna pojasnila glede javnega razpi-
sa lahko dobite po el. pošti: Matija.Lo-
kar@fmf.uni-lj.si

1. skupina: svinjsko meso,
2. skupina: goveje meso,
3. skupina: telečje meso,
4. skupina: mesni izdelki,
5. skupina: perutninsko meso,
6. skupina: ribe;
b) 2. sklop: mleko, mlečni izdelki in

sladoled – blago po tretjem odstavku
19. člena ZJN-1:

1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: sladoled;
c) 3. sklop: kruh, pekovski in mlevski

izdelki, testenine – blago po tretjem
odstavku 19. člena ZJN-1:

1. skupina: kruh,
2. skupina: pekovski izdelki,
3. skupina: mlevski izdelki,
4. skupina: testenine;
d) 4. sklop: razni prehrambeni artikli

in zmrzjeni program – blago po tretjem
odstavku 19. člena ZJN-1:

1. skupina: prehrambeni izdelki,
2. skupina: mlečne čokolade in napoli-

tanke,
3. skupina: zmrznjen program;
e) 5. sklop: meso mladih konj, kunčje

meso, divjačine – blago po tretjem
odstavku 19. člena ZJN-1:

1. skupina: meso mladih konj,
2. skupina: kunčje meso – stegno b.k.,
3. skupina: meso divjega prašiča b.k.,
4. skupina: jelenje meso b.k.;
f) 6. sklop: kurilno olje-ekstra lahko –

blago po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1:
1. skupina: kurilno olje – EL.
g) Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz

posamezne skupine.
(b) Kraj dobave: Dijaški dom Drava Ma-

ribor, Smetanova ulica 67, 2000 Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
sklenjena za dobo treh let, z začetkom do-
bave 1. 9. 2003, II. faza postopka se bo
ponovila vsakih 12 mesecev oziroma eno
leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Dijaški dom
Drava Maribor, Smetanova ulica 67, 2000
Maribor, Vrhovšek Jolanda – tajnica do-
ma, informacije: Sever Jožica – knjigo-
vodja.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure,
najkasneje do 21. 2. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek razpisne do-
kumentacije je 10.000 SIT, DDV je vraču-
nan v ceno, nakažete jo na naš TR
01100-6030631653.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 7. 3. 2003, do 12. ure. Ponudba
mora biti v zapečateni kuverti. Na kuverti
mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – Po-
nudba“ in številka objave tega javnega raz-
pisa z navedbo predmeta naročila. Na hrb-
tni strani mora biti označen naslov pošilja-
telja.

Plačilni pogoji: da nudite 30 dnevni pla-
čilni rok.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 11. marca 2003 do vključno 12.
ure, v tajništvu FMF, Jadranska 19, soba št.
21, pritličje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za ma-
tematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljub-
ljana. Z oznako na ovojnici – javni razpis

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

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

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

Pogoj: poslovanje v skladu z veljavnimi
predpisi in poslovna solidnost ponudnika.

Pogoj: registracija in veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti.

Pogoj: delež prihodkov iz dejavnosti po-
nudnika v 2002.

Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih ali izgubljenih pra-

vic, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja:
ni dosedanjih slabih izkušenj pri poslovanju
– priporočila (večkratne neustrezne doba-
ve, ponavljanje napak pri servisiranju opre-
me, glede na pogodbene pogoje).

Reference ponudnika:
Pogoj: prodaja opreme, ponujene pod

posameznimi točkami v 6. točki obrazca pri-
jave, ni v letu 2002 padla za več kot 40% v
primerjavi z letom 2001.

Pogoj: ponudnik izkazuje kvalitetne refe-
rence glede dobave računalniške opreme
vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim or-
ganizacijam.

Na finančnem področju:
Pogoj:
– ni blokad žiro računa,
– pozitivni poslovni izid iz dejavnosti.
Na področju kapacitet, opremljenosti in

kadrov:
Pogoj: ponudnik ima vsaj 1 prostor za

opravljanje dejavnosti, ki so predmet raz-
pisa.

Pogoj: ponudnik mora imeti vsaj 4 uspo-
sobljene kadre za podporo (servis in te-
hnični inženiring), ki so redno zaposleni.
Od tega morata imeti vsaj dva delavca
ustrezne kvalifikacije.

Pogoj: ponudnik mora določiti osebo,
ki bo stalni kontakt za vse informacije v
zvezi s strokovnim in finančnim delom na-
bave opreme.

Drugi dodatni pogoji:
Pogoj: izdaja pisnega dovoljenja za po-

seg v računalnik s strani kupčeve poo-
blaščene strokovne osebe v garancijskem
roku brez izgube garancije.

Pogoj: ponudnik se zaveže, da bo v ro-
ku 2 dni oziroma predvidenem na zahtevku
za vsako povpraševanje oddal ponudbo ozi-
roma izjavo, da ponudbe ne bo oddal.

Pogoj: servis na lokaciji kupca, oziroma
brezplačen prevzem/dostava opreme na lo-
kaciji kupca.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe:

– rok predložitve ponudb 11. marec
2003 do 12. ure,

– odpiranje ponudb 11. marec 2003 ob
14. uri na Jadranski 19, Ljubljana, v Plem-
ljevi seminarski sobi št. 315/III.

Odločitev o sprejemu ponudbe 25. ma-
rec 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be bomo ocenjevali glede na naslednji toč-
kovni sistem:

– finančni podatki: 10 točk,
– reference: 40 točk,
– kadri: 20 točk,
– kapacitete in opremljenost: 10 točk,
– oprema za prijavo: 70 točk (5 sklopov

x 14 točk) (merila: najugodnejša cena, kva-
liteta ponujene opreme, možni popust gle-
de na uradni cenik, zagotovljen čimkrajši
rok dobave opreme, daljši garancijski roki,
vzorčne ponudbe),

– kompletnost ponudbe: 20 točk,
– dodatne zahteve (točka 7): 30 točk.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
14. Datum in številka objave pred-

hodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 2. 2003.
Univerza v Ljubljani,

Fakulteta za matematiko in fiziko

Št. 12/1 Ob-87995
1. Naročnik: Osnovna šola Toneta Ču-

farja Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Cirila Tav-

čarja 21, 4270 Jesenice, faks
04/586-00-16.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil za potrebe osnovne šole
Toneta Čufarja Jesenice.

Vrsta, opis in orientacijske količine arti-
klov, ki so predmet javnega naročila, so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

(b) Kraj dobave: fco razloženo šolska
kuhinja Osnovne šole Toneta Čufarja Jese-
nice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jese-
nice.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljive so ponudbe, ki se na-
našajo na dobavo vseh artiklov v celoti (sklo-
pi od 1 do 8), posamezne sklope v celoti ali
posamezne podsklope, kjer so določeni.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 4.
2003 do 14. 4. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: tajništvo Osnovne šole Toneta Čufarja,
Jesenice, dodatne informacije: Saša Femc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 2. 2003
do 11. 3. 2003, do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne
dokumentacije je potrebno na faks
04/586-00-16 posredovati dokazilo o vpla-
čilu 6.000 SIT (z vključenim DDV) in potrdi-
lo davčne uprave, iz katerega je razvidna
davčna številka. Znesek se nakaže na tran-

sakcijski račun št. 01241-603065 4038,
sklic na 0012.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 11. 3. 2003, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Toneta Čufarja, Ce-
sta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: lastna bianco menica ponu-
dnika, in sicer v višini 10% od vrednosti nje-
gove ponudbe, in sicer samo v primeru, če
bo skupna ponujena vrednost ponudbe za I.
razpisano obdobje višja od 5,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh od dneva prejema listine, ki je podla-
ga za plačilo.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni zahtevana.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik ne sme biti v zadnjih
6 mesecih blokiran več kot 3 dni skupaj.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe: 11. 3.
2003, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: do dne 17. 3. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edi-
no merilo najugodnejša cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Osnovna šola Toneta Čufarja
Jesenice

Št. 2 Ob-88004
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik–KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

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

čistil in papirne galanterije:
a) pripomočki za čiščenje in detergenti,
b) papirna galanterija in pripomočki za

higieno.
(b) Kraj dobave: skladišče potrošnega

materiala.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko ponudi blago iz sku-
pine a) ali b) ali celoto.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: april 2003–
april 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: nabava in javna
naročila, Roman Potočnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni bol-
nišnice ali na TR št. 01100-603-0277603.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema
prijave: I. faza do vključno 4. 3. 2003 do
12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: tajništvo uprave, Darja Brus.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve 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
storitve po omejenem postopku

Št. 406 Ob-88092
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske re-

volucije 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: letalske prevoz-
ne storitve, priloga 1A-3 in hotelske stori-
tve, priloga 1B-17.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: sklopi niso pred-
videni.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: sposobnost se
bo priznala za dobo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dobi po pošti ali dvigne ose-
bno na naslovu Zavod za tehnično izobraže-
vanje, Langusova 21, tel. 01/24-16-215,
faks 01/24-16-213. Kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure ali po navadni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.700 SIT (DDV je vklju-
čen) na TRR Zavoda za tehnično izobraže-
vanje, št. 01261-6030716108, sklic na šte-
vilko 50015-406.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 12. 3. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: ZTI, Langusova 21, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

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

Št. 61-2003 Ob-87671
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Tončke Hočevar.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 56,

1000 Ljubljana, tel. 01/583-88-50, faks
01/515-28-75.

3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– skupina A:
1. sveže meso,
2. jajca,
3. salame,
– skupina B:
1. sveža zelenjava in sadje,

Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-

nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 3. 3. 2003, 10. 3. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
najnižja ponujena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik v I. fazi na odpiranje po-
nudb ponudnikov ne bo povabil.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2003.

Bolnišnica Golnik–KOPA

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

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

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: druga faza postopka se bo pričela takoj
po priznanju sposobnosti.

16. Merila za ocenitev ponudb: cena.
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: okvirna letna vrednost 1A – 10 mio
SIT, 1B – 50 mio SIT.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Festival Ljubljana

2. zmrznjena zelenjava,
3. konzervirano sadje in zelenjava,
– skupina C: mleko in mlečni izdelki,
– skupina D: ribe,
– skupina E:
1. kruh,
2. pekovsko pecivo,
3. mlevski izdelki,
4. testenine,
5. zmrznjeni izdelki iz moke,
– skupina F: splošno prehrambeno

blago in pijače,
– skupina G: tople malice.
Fco. Ljubljana, Vodnikova 56, Ljubljana,

Zvezna 18, Ljubljana, Pokopališka 11.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino oziroma podskupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina A1: JEM Jeseniške mesnine
d.d., Sp. plavž, 4270 Jesenice,

– skupina A2: Perutnina Ptuj d.d., Potr-
čeva c. 10, 2250 Ptuj,

– skupina A3: JEM Jeseniške mesnine
d.d., Sp. plavž, 4270 Jesenice,

– skupina B1: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,

– skupina B2: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,

– skupina B3: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana,

– skupina C: Mlekarna Celeia d.o.o., Ar-
ja vas 92, 3301 Petrovče,

– skupina D: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29,
1000 Ljubljana,

– skupina E1: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1000 Ljubljana,

– skupina E2: Plešinac Neva s.p. Pe-
karna in trgovina, Aleševčeva 38, Ljubljana,

– skupina E3: Žito d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,

– skupina E4: Pekarna Pečjak d.o.o.,
1291 Škofljica,

– skupina E5: Pekarna Pečjak d.o.o.,
1291 Škofljica,

– skupina F: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana,

– skupina G: Sodexho d.o.o., Tržaška
cesta – del 40, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A1: 9,206.633,20 SIT,
– skupina A2: 361.088 SIT,
– skupina A3: 651.848 SIT,
– skupina B1: 1,433.500 SIT,
– skupina B2: 335.500 SIT,
– skupina B3: 1,134.529,60 SIT,
– skupina C: 2,279.597 SIT,
– skupina D: 152.360,55 SIT,
– skupina E1: 939.179,40 SIT,
– skupina E2: 458.200 SIT,
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– skupina E3: 89.440 SIT,
– skupina E4: 374.335,40 SIT,
– skupina E5: 536.338 SIT,
– skupina F: 3,845.458,12 SIT,
– skupina G: 11,279.833,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina A1: 3,
– skupina A2: 3,
– skupina A3: 3,
– skupina B1: 3,
– skupina B2: 3,
– skupina B3: 2,
– skupina C: 2,
– skupina D: 2,
– skupina E1: 4,
– skupina E2: 4,
– skupina E3: 3,
– skupina E4: 3,
– skupina E5: 2,
– skupina F: 2,
– skupina G: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina A1: 11,015.305,60 SIT,

9,206.633,20 SIT,
– skupina A2: 387.072 SIT, 361.088

SIT,
– skupina A3: 844.020 SIT, 651.848

SIT,
– skupina B1: 1,951.990,01 SIT,

1,433.500 SIT,
– skupina B2: 397.235,40 SIT,

335.500 SIT,
– skupina B3: 1,330.005 SIT,

1,134.529,60 SIT,
– skupina C: 2,333.574,50 SIT,

2,279.597 SIT,
– skupina D: 384.763,35 SIT,

152.360,55 SIT,
– skupina E1: 1,003.440 SIT,

939.179,40 SIT,
– skupina E2: 553.597,60 SIT,

458.200 SIT,
– skupina E3: 103.145 SIT, 89.440 SIT,
– skupina E4: 402.890 SIT, 374.335

SIT,
– skupina E5: 579.190 SIT, 536.338

SIT,
– skupina F: 3,915.135 SIT,

3,845.458,12 SIT,
– skupina G: 12,563.424 SIT,

11,279.833,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 2. 2003.

Varstveno delovni center
Tončke Hočevar

Št. 37/2002 Ob-87678
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, telefaks 07/49-21-528, elektronski
naslov: smiljana.planinc@nek.si, tel.
07/48-02-309.

3. Datum izbire: 29. 1. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: komplet rezervnih delov za elektro-
motor reaktorske črpalke Westing-
house, kraj dobave: Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
5. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Westinghouse Elec-
tric Company, LLC, A subsidiary of BNFL,
4350 Northern Pike, Monroeville, PA
15146-2886, USA.

7. Pogodbena vrednost: 12,922.209,11
SIT, (60.445,08 USD).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 2. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 29/2002 Ob-87679
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, telefaks 07/49-21-528, elektronski na-
slov: smiljana.planinc@nek.si, tel.
07/48-02-309.

3. Datum izbire: 29. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: komplet funkcijskih modulov siste-
ma ACM-7300 Westinghouse, kraj doba-
ve: Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
3. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Westinghouse Elec-
tric Company, LLC, A subsidiary of BNFL,
4350 Northern Pike, Monroeville, PA
15146-2886, USA.

7. Pogodbena vrednost: 71,521.537,56
SIT, (334.550 USD).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 2. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 39/2002 Ob-87680
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, telefaks 07/49-21-528, elektron-
ski naslov: smiljana.planinc@nek.si, tel.
07/48-02-309.

3. Datum izbire: 29. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: komplet rezervnih delov za digitalni
sistem za indikacijo položaja kontrolnih
palic, kraj dobave: Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
5. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Westinghouse Elec-
tric Company, LLC, A subsidiary of BNFL,
4350 Northern Pike, Monroeville, PA
15146-2886, USA.

7. Pogodbena vrednost: 26,109.904,12
SIT, (122.132 USD).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 2. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-87686
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare prav-

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

3. Datum izbire: 10. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: vrsta blaga: računalniška oprema.
Količina blaga: po specifikaciji v predraču-
nu. Kraj dobave: Ulica Stare pravde 11,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena: 90%, reference: 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AskPRO, d.o.o., Ljub-
ljana, Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 45,853.323,12
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 49,356.538 SIT, 45,853.323,12
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2003.

Lekarna Ljubljana

Ob-87758
1. Naročnik: Mariborski vodovod javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 24,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 3. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: električna energija, 9.211.033 kWh,
odjemna mesta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, najugodnejši ponud-
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nik v postopku s pogajanji brez predhodne
objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 78,203.712,85
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 85,684.645,60 SIT brez DDV,
78,203.712,85 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2003.

Mariborski vodovod j.p. d.d.

Št. 1/2003 Ob-87772
1. Naročnik: Gorenjske lekarne.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska uli-

ca 12, 4000 Kranj.
3. Datum izbire: 15. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme - Lekar-
na Primskovo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejši po merilih za
ocenjevanje ponudnikov z zbranim najve-
čjim številom točk (cena, rok izvedbe, ga-
rancijski rok, servis, reference, druge ugo-
dnosti).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš
d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 15,631.620
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,251.274,40 SIT, 15,631.620 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 2. 2003.
Gorenjske lekarne

Št. 9/2002 Ob-87793
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28 (se-

daj Metelkova 9), 1000 Ljubljana, faks
01/300-39-11.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ultrazvočni aparat s sondami in do-
datno opremo.

Kraj dobave: ZD Ljubljana – Vič – Ru-
dnik, Postojnska 24, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 85%, garancijski rok
15%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elmed Aleš Gospoda-
rič s.p., Goriška ulica 6, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 18,547.200
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,773.170,60 SIT, 18,547.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 2. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-87851
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska

Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska uli-

ca 30, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/84-32-430, faks 02/81-81-903.

3. Datum izbire: 16. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– skupina 1: obvezilni in sanitetni ma-

terial,
– skupina 2: laboratorijski material,
– skupina 3: zobozdravstveni mate-

rial,
– skupina 4: RTG material.
Kraj dobave: Partizanska ulica 30, 2310

Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Za skupino 1: sanitetni in obvezilni ma-
terial

– Iris Ljubljana, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,

– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,

– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana,

– Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana,

– Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana.

Za skupino 2: laboratorijski material:
– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000

Ljubljana.
Za skupino 3: zobozdravstveni material:
– KZ Prezent Celovška 136, 1000 Ljub-

ljana,
– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000

Ljubljnaa,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva

2, 1000 Ljubljana.
Za skupino 4: RTG material
– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000

Ljubljana,
– Studio 33, Marketing, d.o.o., Brileje-

va 2, 1000 Ljubljana,
– Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000

Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni mate-

rial – 4, 093.899,17 SIT,
– skupina 2: laboratorijski material –

4,790.636,73 SIT,
– skupina 3: zobozdravstveni material –

12,013.170,76 SIT,

– skupina 4: RTG material –
1,342,760,51 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni mate-

rial: 5,
– skupina 2: laboratorijski material: 1,
– skupina 3: zobozdravstveni material: 3,
– skupina 4: RTG material: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni mate-

rial: za celoten sklop: 5,303.270,53 SIT,
4,093.899,17 SIT,

– skupina 2: laboratorijski material za
celoten sklop: 6,498.625,35 SIT,
4,790.636,73 SIT,

– skupina 3: zobozdravstveni material
za celoten sklop: 13,187.922 SIT,
12,013.170,76 SIT,

– skupina 4: RTG material za celoten
sklop: 1,635.173,46 SIT, 1,342.760,51 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
87-88 z dne 9. 11. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2003.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Št. 28103/9 Ob-87886
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in dobava omar za zaščito,
vodenje in meritve - zamenjava sekun-
darne opreme za 400 kV DV Beričevo I
v RTP Okroglo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Bizant Viktor, s.p. Elektro-
montaža Bizant, Žlebe 3B, 1215 Medvode.

7. Pogodbena vrednost: 4,797.684 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,502.360 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 1. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Upravljanje prenosnega omrežja

Št. 0/114 Ob-87985
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

12, Trbovlje, tel. 03/56-26-322, faks
03/56-26-336.

3. Datum izbire: 24. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: zobozdravstveni material po sklopih:
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a) zobozdravstveni material za ambu-
lante,

b) zobozdravstveni material za zobno te-
hniko,

c) zobozdravstveni material za orto-
donta.

Kraj dobave: Zdravstevni dom Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
a) za dobavo zobozdravstvenega materi-

ala za ambulante: Studio 33 d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 Ljubljana in Sanolabor, d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,

b) za dobavo zobozdravstvenega materi-
ala za zobno tehniko: Peroni d.o.o., Gre-
gorčičeva 6, 3000 Celje in Kemofarmacija
d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,

c) za dobavo zobozdravstvenega materi-
ala za ortodonta: Interdent, d.o.o., Opekar-
niška cesta 26, 3000 Celje in Studio 33
d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– 1. sklop: 113.478,25 SIT, 67.190,67

SIT,
– 2. sklop: 32.226,59 SIT, 20.398,30

SIT,
– 3. sklop: 13.288,96 SIT, 3.986,13

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 2. 2003.
Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 02/2002 Ob-88023
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jeseni-

ce.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 27. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava medicinskih pri-
pomočkov, Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.

5. Merila in dodelitev naročila: najnižja
cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

skupina A obvezilni material, podskupi-
na 2 material za fiksacijo, podskupina 3
ostali obvezilni material, skupina C material
za stomo, skupina I rtg filmi in kemikalije,
podskupina 1, skupina K ostali medicinski
pripomočki, podskupina 9, skupina S ma-
terial za sterilizacijo, podskupina 1: Sanola-
bor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana;

skupina D sredstva za higieno in dezin-
fekcijo, podskupina 1 mila, skupina G intra-
venozne kanile, periferni in centralni venski
katetri, podskupina 2, podskupina 3: Me-
dis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana;

skupina E materiali za vakuumski od-
vzem krvi: Medias International d.o.o., Le-
skoškova cesta 90, 1000 Ljubljana;

skupina G intravenozne kanile, periferni
in centralni venski katetri, podskupina 1,
skupina O material za endoskopsko kirurgi-
jo in mehanski šiv za klasično kirurgijo, pod-
skupina 2 mehanski šiv in spenjalnik za kla-
sično kirurgijo: Johnson & Johnson s.e.,
podružnica Ljubljana, Poslovna stolpnica
BTC – Šmartinska c. 140, 1000 Ljubljana;

skupina H elektrode, skupina K ostali
medicinski pripomočki, podskupina 3, sku-
pina R enteralna prehrana, sonde in sistemi
za hranjenje, podskupina 2: Kemofarmacija
d.d., Cesta na Brdo 100, p. p. 143, 1001
Ljubljana;

skupina I rtg filmi in kemikalije, podsku-
pina 2: Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana;

skupina K ostali medicinski pripomočki,
podskupina 1: Interpart d.o.o., Cesta na
Brdo 49, 1000 Ljubljana;

skupina K ostali medicinski pripomočki,
podskupina 2: PFM-S d.o.o., Ferrarska 14,
6000 Koper;

skupina K ostali medicinski pripomočki,
podskupina 7: Medinova d.o.o., Ma-
sarykova 17, 1000 Ljubljana;

skupina K ostali medicinski pripomočki,
podskupina 8, skupina R enteralna prehra-
na, sonde in sistemi za hranjenje, podsku-
pina 3: AMS Meding d.o.o., Leona Dobro-
tinška 2, 3230 Šentjur;

skupina L diagnostična sredstva in vitro,
podskupina 4: Laboratorijska tehnika Bur-
nik d.o.o., Skaručna 14 A, 1217 Vodice;

skupina P osteosintetski material, pod-
skupina 1 plošče in vijaki 4,5 in 6,5 mm,
podskupina 2 plošče in vijaki 3,5 mm in
4,0 mm, podskupina 3 spongiozni vijaki,
podskupina 5 kanularni vijaki, samovrezni,
Titan, podskupina 6 dinamične kompresij-
ske kotne plošče: Heli Pro d.o.o., Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica;

skupina P osteosintetski material, pod-
skupina 4 kirschnerjeve igle in žica: J. S.
Evromedical Company d.o.o., Jarnikova uli-
ca 7, 2000 Maribor;

skupina S material za sterilizacijo, pod-
skupina 2: IRIS Mednarodna trgovina
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
skupina A obvezilni material, podskupi-

na 2 material za fiksacijo, podskupina 3
ostali obvezilni material, skupina C material
za stomo, skupina I rtg filmi in kemikalije,
podskupina 1, skupina K ostali medicinski
pripomočki, podskupina 9, skupina S ma-
terial za sterilizacijo, podskupina 1:
104,193.301,55 SIT;

skupina D sredstva za higieno in dezin-
fekcijo, podskupina 1 mila, skupina G intra-
venozne kanile, periferni in centralni venski
katetri, podskupina 2, podskupina 3:
4,094.994 SIT;

skupina E materiali za vakuumski od-
vzem krvi: 9,977.260,08 SIT;

skupina G intravenozne kanile, periferni
in centralni venski katetri, podskupina 1,
skupina O material za endoskopsko kirurgi-
jo in mehanski šiv za klasično kirurgijo, pod-
skupina 2 mehanski šiv in spenjalnik za kla-
sično kirurgijo: 16,082.074,48 SIT;

skupina H elektrode, skupina K ostali me-
dicinski pripomočki, podskupina 3, skupina
R enteralna prehrana, sonde in sistemi za
hranjenje, podskupina 2: 16,415.192,93 SIT;

skupina I rtg filmi in kemikalije, podsku-
pina 2: 4,017.784 SIT;

skupina K ostali medicinski pripomočki,
podskupina 1: 5,441.961 SIT;

skupina K ostali medicinski pripomočki,
podskupina 2: 1,300.336 SIT;

skupina K ostali medicinski pripomočki,
podskupina 7: 918.757,50 SIT;

skupina K ostali medicinski pripomočki,
podskupina 8, skupina R enteralna prehra-
na, sonde in sistemi za hranjenje, podsku-
pina 3: 6,650.688 SIT;

skupina L diagnostična sredstva in vitro,
podskupina 4: 5,022.105,36 SIT;

skupina P osteosintetski material, pod-
skupina 1 plošče in vijaki 4,5 in 6,5 mm,
podskupina 2 plošče in vijaki 3,5 in 4,0
mm, podskupina 3 spongiozni vijaki, pod-
skupina 5 kanularni vijaki, samovrezni, ti-
tan, podskupina 6 dinamične kompresijske
kotne plošče: 23,154.832,85 SIT;

skupina P osteosintetski material, pod-
skupina 4 kirschnerjeve igle in žica:
432.662,89 SIT;

skupina S material za sterilizacijo, pod-
skupina 2: 4,794.700 SIT;

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
skupina A obvezilni material, podskupi-

na 2 material za fiksacijo: 3, podskupina 3
ostali obvezilni material: 4;

skupina C material za stomo: 5;
skupina D sredstva za higieno in dezin-

fekcijo, podskupina 1 mila: 8;
skupina E materiali za vakuumski od-

vzem krvi: 3;
skupina G intravenozne kanile, periferni

in centralni venski katetri, podskupina 1: 6,
podskupina 2: 3, podskupina 3: 2;

skupina H elektrode: 3;
skupina I rtg filmi in kemikalije, podsku-

pina 1: 3, podskupina 2: 3;
skupina K ostali medicinski pripomočki,

podskupina 1: 5, podskupina 2: 5, pod-
skupina 3: 2, podskupina 7: 4, podskupina
8: 2, podskupina 9: 3;

skupina L diagnostična sredstva in vitro,
podskupina 4: 4;

skupina O material za endoskopsko ki-
rurgijo in mehanski šiv za klasično kirurgijo,
podskupina 2 mehanski šiv in spenjalnik za
klasično kirurgijo: 2;

skupina P osteosintetski material, pod-
skupina 1 plošče in vijaki 4,5 in 6,5 mm: 2,
podskupina 2 plošče in vijaki 3,5 in 4,0
mm: 2, podskupina 3 spongiozni vijaki: 2,
podskupina 4 kirscherjeve igle in žica: 3,
podskupina 5 kanularni vijaki, samovrezni,
titan: 2, podskupina 6 dinamične kompre-
sijske kotne plošče: 3;

skupina R enteralna prehrana, sonde in
sistemi za hranjenje, podskupina 2: 3, pod-
skupina 3: 2;

skupina S material za sterilizacijo, pod-
skupina 1: 3, podskupina 2: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

skupina A obvezilni material, podskupi-
na 2 material za fiksacijo: 88,785.052,83
SIT, 18,353.362,22 SIT, podskupina 3
ostali obvezilni material: 99,091.181,05 SIT,
33,906.841,18 SIT;

skupina C material za stomo:
1,509.007,55 SIT, 504.680,45 SIT;
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skupina D sredstva za higieno in dezin-
fekcijo, podskupina 1 mila: 4,493.742 SIT,
2,671.386 SIT;

skupina E materiali za vakuumski odvzem
krvi: 11,563.393,20 SIT, 9,977.260,08 SIT;

skupina G intravenozne kanile, perifer-
ni in centralni venski katetri, podskupina
1: 15,090.337,50 SIT, 6,892.090 SIT,
podskupina 2: 1,335.000 SIT, 772.500
SIT, podskupina 3: 794.400 SIT, 651.108
SIT;

skupina H elektrode: 2,357.374,70 SIT,
763.364,63 SIT;

skupina I rtg filmi in kemikalije, podskupi-
na 1: 16,456.344,90 SIT, 15,503.887,70
SIT, podskupina 2: 4,443.080 SIT,
4,017.784 SIT;

skupina K ostali medicinski pripomočki,
podskupina 1: 10,978.573,20 SIT,
5,441.961 SIT, podskupina 2: 2,031.274,70
SIT, 1,300.336 SIT, podskupina 3:
16,794.386,80 SIT, 15,152.614,70 SIT, pod-
skupina 7: 1,844.168 SIT, 918.757,50 SIT,
podskupina 8: 4,387.368 SIT, 4,308.960
SIT, podskupina 9: 30,248.698,29 SIT,
30,072.127,70 SIT;

skupina L diagnostična sredstva in vitro,
podskupina 4: 6,925.351,23 SIT,
5,022.105,36 SIT;

skupina O material za endoskopsko ki-
rurgijo in mehanski šiv za klasično kirurgijo,
podskupina 2 mehanski šiv in spenjalnik za
klasično kirurgijo: 11,838.628,80 SIT,
9,189.984,48 SIT;

skupina P osteosintetski material, pod-
skupina 1 plošče in vijaki 4,5 in 6,5 mm:
4,439.244 SIT, 2,909.502,08 SIT, podsku-
pina 2 plošče in vijaki 3,5 in 4,0 mm:
3,216.500 SIT, 1,946.236,37 SIT, podsku-
pina 3 spongiozni vijaki: 4,218.510 SIT,
2,775.366,90 SIT, podskupina 4 kirschner-
jeve igle in žica: 831.522 SIT, 432.662,89
SIT, podskupina 5 kanularni vijaki, samovrez-
ni, titan: 15,789.977 SIT, 13,025.158,83
SIT, podskupina 6 dinamične kompresijske
kotne plošče: 3,405.107 SIT, 2,498.568,67
SIT;

skupina R enteralna prehrana, sonde in
sistemi za hranjenje, podskupina 2:
529.163,20 SIT, 499.213,60 SIT, podsku-
pina 3: 2,473.922,16 SIT, 2,341.728 SIT;

skupina S material za sterilizacijo, podsku-
pina 2: 6,692.533,10 SIT, 4,794.700 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka v uradnem listu Re-
publike Slovenije: Uradni list RS, št. 78 z
dne 5. 10. 2001, Ob-55963.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 68 z dne 17. 8. 2001,
Ob-55711.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 01/2002 Ob-87984
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 3. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil in materiala

za prehrano, Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

skupina I. mleko in mlečni izdelki, pod-
skupina 1 mleko, podskupina 2 jogurti, pod-
skupina 4 skuta, podskupina 6 maslo, pod-
skupina 7 pudingi, podskupina 8 kislo mle-
ko, podskupina 9 sladoled: Ljubljanske mle-
karne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana;

skupina I. mleko in mlečni izdelki, pod-
skupina 3 smetana, podskupina 5 siri: Mle-
karna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Pet-
rovče;

skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa,
podskupina 1 sveže meso – govedina, jun-
čje meso, teletina, svinjina: Janc Alojz s. p.,
Cankarjev bataljon 6, 4270 Jesenice;

skupina II. sveže meso in izdelki iz me-
sa, podskupina 2 sveže meso – perutnina;

skupina III. ribe, skupina XII. zamrznjena
zelenjava in sadje, podskupina 2 zamrznje-
no sadje: Kvibo d.o.o., Predilniška 16,
4290 Tržič;

skupina II. sveže meso in izdelki iz me-
sa, podskupina 3 kunčje meso: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj;

skupina II. sveže meso in izdelki iz me-
sa, podskupina 4 izdelki iz svežega goveje-
ga, telečjega in svinjskega mesa, podskupi-
na 5 izdelki iz perutninskega mesa,

skupina IV. mesni in suhomesnati izdel-
ki, podskupina 1 mesni in suhomesnati iz-
delki iz govejega in svinjskega mesa: Me-
sarstvo Čadež, Čadež Anton s. p., Visoko
7/G, 4212 Visoko;

skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 1 olja, podskupina 3 majoneza;

skupina IX. sadje sveže, podskupina 2
jabolka, hruške, skupina X. zelenjava sveža
in naravno kisana, podskupina 1 zelenjava
sveža, podskupina 2 zelenjava kisana;

skupina XII, zamrznjena zelenjava in sa-
dje, podskupina 1 zamrznjena zelenjava;

skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 7 sladkor, podskupi-
na 15 b vina: Živila Kranj d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo;

skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine, skupina VIII. kruh
in pekovsko pecivo, podskupina 2 keksi,
podskupina 3 slaščičarski izdelki: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica;

skupina XI. konzervirana zelenjava in sa-
dje, podskupina 1 konzervirana zelenjava,
podskupina 2 konzervirano sadje, skupina
XIII. brezalkoholna pijača in mineralne vo-
de, podskupina 1 brezalkoholne pijače,
podskupina 2 mineralne vode;

skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 1 paštete, podskupi-
na 3 otroška hrana, podskupina 4 začimbe,
podskupina 8 marmelada, med, kremni na-
mazi, podskupina 9 gorčica, podskupina 10
kvas, podskupina 12 kava in kavovina, pod-
skupina 14 kis, podskupina 15 a pivo, pod-
skupina 16 žgana pijača: Mercator Gorenj-
ska d.d., Kidričeva cesta 54, 4220 Škofja
Loka;

skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 13 juhe: Kolinska
d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
skupina I. mleko in mlečni izdelki, podsku-

pina 1 mleko, podskupina 2 jogurti, podsku-
pina 4 skuta, podskupina 6 maslo, podskupi-
na 7 pudingi, podskupina 8 kislo mleko, pod-
skupina 9 sladoled: 10,601.398,20 SIT;

skupina I. mleko in mlečni izdelki, pod-
skupina 3 smetana, podskupina 5 siri:
3,627.417,30 SIT;

skupina II. sveže meso in izdelki iz me-
sa, podskupina 1 sveže meso – govedina,
junčje meso, teletina, svinjina: 14,154.500
SIT;

skupina II. sveže meso in izdelki iz me-
sa, podskupina 2 sveže meso – perutnina,
skupina III. ribe, skupina XII. zamrznjena ze-
lenjava in sadje, podskupina 2 zamrznjeno
sadje: 7,545.590 SIT;

skupina II. sveže meso in izdelki iz me-
sa, podskupina 3 kunčje meso: 6.403,62
SIT;

skupina II. sveže meso in izdelki iz me-
sa, podskupina 4 izdelki iz svežega goveje-
ga, telečjega in svinjskega mesa, podskupi-
na 5 izdelki iz perutninskega mesa,

skupina IV. mesni in suhomesnati izdel-
ki, podskupina 1 mesni in suhomesnati iz-
delki iz govejega in svinjskega mesa:
5,272.377,20 SIT;

skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 1 olja, podskupina 3 majo-
neza;

skupina IX. sadje sveže, podskupina 2
jabolka, hruške, skupina X. zelenjava sveža
in naravno kisana, podskupina 1 zelenjava
sveža, podskupina 2 zelenjava kisana;

skupina XII. zamrznjena zelenjava in sa-
dje, podskupina 1 zamrznjena zelenjava;

skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 7 sladkor, podskupi-
na 15 b vina: 10,298.192,60 SIT;

skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine, skupina VIII. kruh
in pekovsko pecivo, podskupina 2 keksi,
podskupina 3 slaščičarski izdelki:
4,235.471 SIT;

skupina XI. konzervirana zelenjava in sa-
dje, podskupina 1 konzervirana zelenjava,
podskupina 2 konzervirano sadje; skupina
XIII. brezalkoholna pijača in mineralne vo-
de, podskupina 1 brezalkoholne pijače,
podskupina 2 mineralne vode;

skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 1 paštete, podskupi-
na 3 otroška hrana, podskupina 4 začimbe,
podskupina 8 marmelada, med, kremni na-
mazi, podskupina 9 gorčica, podskupina 10
kvas, podskupina 12 kava in kavovina, pod-
skupina 14 kis, podskupina 15 a pivo, pod-
skupina 16 žgana pijača: 11,010.401,28 SIT;

skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 13 juhe: 155.222,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
skupina I. mleko in mlečni izdelki, pod-

skupina 1 mleko: 3, podskupina 2 jogurti:
3, podskupina 3 smetana: 3, podskupina 4
skuta: 3, podskupina 5 siri: 3, podskupina
6 maslo: 3, podskupina 7 pudingi: 3, pod-
skupina 8 kislo mleko: 3, podskupina 9 sla-
doled: 3;

skupina II. sveže meso in izdelki iz me-
sa, podskupina 1 sveže meso – govedina,
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junčje meso, teletina, svinjina: 5, podskupi-
na 2 sveže meso – perutnina: 3, podskupi-
na 3 kunčje meso: 2, podskupina 4 izdelki
iz svežega govejega, telečjega in svinjske-
ga mesa: 4, podskupina 5 izdelki iz perut-
ninskega mesa: 4;

skupina III. ribe: 2;
skupina IV. mesni in suhomesnati izdel-

ki, podskupina 1 mesni in suhomesnati iz-
delki iz govejega in svinjskega mesa: 4;

skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 1 olja: 2, podskupina 3 majo-
neza: 3;

skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine: 3;

skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 2 keksi: 2, podskupina 3 sla-
ščičarski izdelki: 2;

skupina IX. sadje sveže, podskupina 2
jabolka, hruške: 2;

skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 1 zelenjava sveža: 2,
podskupina 2 zelenjava kisana: 2;

skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 1 konzervirana zelenja-
va: 2, podskupina 2 konzervirano sadje: 3;

skupina XII. zamrznjena zelenjava in sa-
dje, podskupina 1 zmrznjena zelenjava: 2,
podskupina 2 zamrznjeno sadje: 2;

skupina XIII. brezalkoholna pijača in mi-
neralne vode, podskupina 1 brezalkoholne
pijače: 3, podskupina 2 mineralne vode: 4;

skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 1paštete: 3, podsku-
pina 3 otroška hrana; 2, podskupina 4 za-
čimbe: 2, podskupina 7 sladkor: 2, pod-
skupina 8 marmelada, med, kremni nama-
zi: 2, podskupina 9 gorčica: 3, podskupina
10 kvas: 2, podskupina 12 kava in kavovi-
na: 2, podskupina 13 juhe: 4, podskupina
14 kis: 3, podskupina 15 a pivo: 2, podsku-
pina 15 b vina: 2, podskupina 16 žgana
pijača. 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

skupina I mleko in mlečni izdelki, pod-
skupina 1 mleko: 6,148.840 SIT, 5,268.733
SIT; podskupina 2 jogurti: 2,681.000 SIT,
2,241.350 SIT; podskupina 3 smetana:
757.150 SIT, 604.996 SIT; podskupina 4
skuta: 2,226.500 SIT, 1,768.159 SIT; pod-
skupina 5 siri: 4,517.050 SIT, 3,022.421,30
SIT; podskupina 6 maslo: 1,309.220 SIT,
733.590,20; podskupina 7 pudingi:
648.000 SIT, 512.730; podskupina 8 kislo
mleko: 65.550 SIT, 53.868 SIT; podskupi-
na 9 sladoled: 40.500 SIT, 22.968 SIT;

skupina II. sveže meso in izdelki iz me-
sa, podskupina 1 sveže meso – govedina,
junčje meso, teletina, svinjina:
17,038.753,70 SIT, 14,154.500 SIT; pod-
skupina 2 sveže meso – perutnina:
5,964.950,95 SIT, 5,800.800 SIT; pod-
skupina 3 kunčje meso: 6,772,90 SIT,
6.403,65 SIT; podskupina 4 izdelki iz sve-
žega govejega, telečjega in svinjskega me-
sa: 283.000 SIT, 256.577,30 SIT; podsku-
pina 5 izdelki iz perutninskega mesa:
113.900 SIT, 85.500 SIT;

skupina III. ribe: 1,774.624,15 SIT,
1,566.210 SIT;

skupina IV. mesni in suhomesnati izdel-
ki, podskupina 1 mesni in suhomesnati iz-
delki iz govejega in svinjskega mesa:
5,713.300 SIT, 4,930.299,90 SIT;

skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 1 olja: 1,417.704,50 SIT,
1,220.886,20 SIT; podskupina 3 majone-
za: 273.778,20 SIT, 221.863,20 SIT;

skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine: 1,483.725,10 SIT,
1,050.135,90 SIT;

skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 2 keksi: 826.000 SIT,
344.890,80 SIT; podskupina 3 slaščičar-
ski izdelki: 3,937.900 SIT, 2,840.444,30
SIT;

skupina IX. sadje sveže, podskupina 2
jabolka, hruške: 2,920.000 SIT, 2,100.000
SIT;

skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 1 zelenjava sveža:
13,174.050 SIT, 3,958.460 SIT; podskupi-
na 2 zelenjava kisana: 284.200 SIT,
136.200 SIT,

skupina XI. konzervirana zelenjava in sa-
dje, podskupina 1 konzervirana zelenjava:
1,448.365,08 SIT, 1,261.442,56 SIT; pod-
skupina 2 konzervirano sadje; 207.626,50
SIT, 134.696,50 SIT;

skupina XII. zmrznjena zelenjava in sa-
dje, podskupina 1 zmrznjena zelenjava:
2,110.530 SIT, 1,994.635,50 SIT; podsku-
pina 2 zamrznjeno sadje: 198.507 SIT,
178.580 SIT;

skupina XIII. brezalkoholna pijača in mi-
neralne vode, podskupina 1 brezalkoholne
pijače: 2,446.108 SIT, 2,057.255,20 SIT;
podskupina 2 mineralne vode: 3,064.350
SIT, 2,222.640 SIT;

skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 1paštete: 854.980
SIT, 770.800 SIT; podskupina 3 otroška
hrana: 986.717,60 SIT, 876.691,10 SIT;
podskupina 4 začimbe: 1,304.822,21 SIT,
588.578,07 SIT; podskupina 7 sladkor:
464.684,20 SIT, 350.894,40 SIT; podsku-
pina 8 marmelada, med, kremni namazi:
796.094,75 SIT, 784.668,95 SIT; podsku-
pina 9 gorčica: 1,390.536 SIT, 132.060
SIT; podskupina 10 kvas: 883.050,50 SIT,
864.180,80 SIT; podskupina 12 kava in ka-
vovina: 730.722 SIT, 671.427 SIT; podsku-
pina 13 juhe: 174.283 SIT, 155.222,80 SIT;
podskupina 14 kis: 392.311,80 SIT,
341.147,60 SIT; 15 a pivo: 165.140,10 SIT,
161.707 SIT; podskupina 15 b vina:
329.072,60 SIT, 315.253,90 SIT; podsku-
pina 16 žgana pijača: 163.636,23 SIT,
143.103,50 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka v Uradnem listu Re-
publike Slovenije: Uradni list RS, št. 78 z
dne 5. 10. 2001, Ob-55962.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 16/02 Ob-88054
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 17. 12. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava posod za odlaganje komu-
nalnih odpadkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60 točk, dobavni rok
10 točk, garancijska doba 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– posode velikosti 120 lit., 240 lit. in
770 lit.: Saubermacher SÜD d.o.o., Kidri-
čeva 8, 2230 Lenarti;

– posode velikosti 550 lit.: Container
d.o.o., Bežigrajska 6, 3000 Celje;

– posode velikosti 1100 lit.: Vigrad
d.o.o., Cesta na Ostrožno 101, 3000 Ce-
lje.

7. Pogodbena vrednost:
– Saubermacher SÜD d.o.o.: 33,120.000

SIT;
– Container d.o.o.: 25,404.600 SIT;
– Vigrad d.o.o.: 107,874.756 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– dobava posod velikosti 120 litrov:

4.380 SIT, 2.970 SIT;
– dobava posod velikosti 240 l: 5.974

SIT, 4.390 SIT;
– dobava posod velikosti 550 l: 44.396

SIT, 42.341 SIT;
– dobava posod velikosti 770 l: 32.404

SIT, 22.506 SIT;
– dobava posod velikosti 1100 l:

36.961,66 SIT, 32.689,32 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 96-97 z dne 15. 11. 2002,
Ob-81065.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Snaga, d.o.o.

Št. 438-3/2002-7 Ob-88127
1. Naročnik: RS Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5,

Ljubljana, tel. 01/478-60-01, faks
01/478-60-58.

3. Datum izbire: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80%, plačilni pogoji
10%, odzivni čas 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba
Slovenije, Kopitarjeva 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,178.350,01
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,472.710,91 SIT, 17,178.350,01 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Republika Slovenija
Ministrstvo za zdravje

Št. 85/03 Ob-88131
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, elektronski naslov: upra-
va@pb-vojnik.si.

3. Datum izbire: 3. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 3. 2003 do 30. 4.

2003, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in De-
lovna enota Ravne.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 1. skupina: ERA d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

– 2. skupina: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje,

– 3. skupina: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 830.513,25 SIT,
– 2. skupina: 1,165.170,65 SIT,
– 3. skupina: 4,786.941,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– 1. skupina: 836.489,98 SIT,

830.513,25 SIT,
– 2. skupina: 1,190.787,50 SIT,

1,165.170,65 SIT,
– 3. skupina: 5,683.609,75 SIT,

4,786.941,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 01/03 Ob-88217
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Go-

renjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718.

3. Datum izbire: 24. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pohištvena oprema za ambulanto
nujne medicinske pomoči in reševalne
službe ZD Bled.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, garancijski rok in pla-
čilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,366.760 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,364.412 SIT, 11,366.760 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 1. 2003.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

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

Št. 403-50/2002 Ob-87687
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 78, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija upravne
stavbe Občine Jesenice, Cesta železar-
jev 8, Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila najugo-
dnejša cena za izvedbo del po projektant-
skem popisu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbinec GIP Gradbe-
ništvo d.o.o., Polica 25, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 191,342.324,63
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 35% od pogodbene
vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 211,322.288 SIT, 191,342.324,63 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 69 z dne 2. 8.
2002, Ob-75298.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 2. 2003.

Občina Jesenice

Št. 122/02 Ob-87696
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.

3. Datum izbire: 25. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava križišča Trnje
na cesti R1-219/1242 Bizeljsko-Čatež.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 193,928.336
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 230,819.878 SIT, 193,928.336 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 2. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 87/2002 Ob-87761
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska cesta

9, 9252 Radenci, tel. 02/566-96-10, faks
02/566-96-20, e-naslov: obcina.raden-
ci@siol.net.

3. Datum izbire: 9. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvajanje šolskih prevo-
zov OŠ Kapela 2003–2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference in dodatne
ugodnosti. Izbrani izvajalec je dosegel naj-
višje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Avtobusni promet Mur-
ska Sobota d.d., Bakovska 29a, 9000 Mur-
ska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: dnevna cena
42.857,90 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 51.600 SIT/dnevno, 42.857,90
SIT/dnevno.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedena vrednost vsebuje vse ele-
mente cene, vključno z zakonskim davkom
na dodano vrednost.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 2. 2003.

Občina Radenci

Št. 2073/03 Ob-87791
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. Datum izbire: 7. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvajanje elektromontaž-
nih in gradbenih del.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

Za skupino št. 1 – elektromontažna dela
za SN in NN omrežja:

– Vigred, Elektroinštalacije, d.o.o., Mi-
lje 44, 4212 Visoko,

– Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1000 Ljubljana,

– MEGP, gradnje, projektiranje in inže-
niring, d.o.o., Partizanska 20, 4000 Kranj,

– Elektrogradnje Štefelin, Tilen Štefe-
lin,s.p., Planina pod Golico 14, 4270 Jese-
nice,

– Bauimex, elektro – gradnje – inženi-
ring, d.o.o., Kranj, Pot v puškarno 11, 4000
Kranj,

– Elektroservisi, proizvodnja, trgovina,
montaža, servisiranje d.d., Glavarjeva 14,
1000 Ljubljana,

– Tegrad & Pap, d.d., inženiring in pro-
izvodnja sistemov prometne tehnike, tele-
komunikacij, energetike in elektronike,
Kamniška 41, 1000 Ljubljana;

Za skupino št. 2 – elektromontažna dela
za RTP-je:

– Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1000 Ljubljana,

– Bizant Viktor, s.p., Elektromontaža Bi-
zant, Žlebe 3b, 1215 Medvode,

– MEGP, gradnje, projektiranje in inže-
niring, d.o.o., Partizanska 20, 4000 Kranj,

– Elektroservisi, proizvodnja, trgovina,
montaža, servisiranje d.d., Glavarjeva 14,
1000 Ljubljana,

– Tegrad & Pap, d.d., inženiring in pro-
izvodnja sistemov prometne tehnike, tele-
komunikacij, energetike in elektronike,
Kamniška 41, 1000 Ljubljana;

Za skupino št. 3 – elektromontažna dela
za DV in KBV 110 KV in 35 KV:

– Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1000 Ljubljana,

– MEGP, gradnje, projektiranje in inže-
niring, d.o.o., Partizanska 20, 4000 Kranj,

– Elektroservisi, proizvodnja, trgovina,
montaža, servisiranje d.d., Glavarjeva 14,
1000 Ljubljana,

– Tegrad & Pap, d.d., inženiring in pro-
izvodnja sistemov prometne tehnike, tele-
komunikacij, energetike in elektronike,
Kamniška 41, 1000 Ljubljana;

Za skupino št. 4 – gradbena dela:
– Obrtno podjetje Prestor, gradbena in

obrtniška dela, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Zg. Bela 70, 4205 Preddvor,

– MEGP, gradnje, projektiranje in inže-
niring, d.o.o., Partizanska 20, 4000 Kranj,

– Krašovec Leopold, s.p., gradbena,
gozdna, kmetijska mahanizacija, prevozi,
Žerjavec 12, 4270 Jesenice,

– Bauimex, elektro – gradnje – inženiring,
d.o.o., Kranj, Pot v puškarno 11, 4000 Kranj,

– Tegrad & Pap, d.d., inženiring in pro-
izvodnja sistemov prometne tehnike, tele-
komunikacij, energetike in elekronike, Kam-
niška 41, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 86 z dne 11. 10.
2002, Ob-78738.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2003.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 74 Ob-87996
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

Maribor.
3. Datum izbire: 10. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nujna nepredvidena
gradbena in instalacijska dela NPC Ma-
ribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena s pogajanj.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Granit d.d., Ljubljan-
ska c. 87, 2310 Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost:
355,848.855,39 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 2. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 43/2002 Ob-87999
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

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

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in iz-
gradnja kanalizacije ločenega sistema
po delu Dunajske.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: vse ponudbe se zavr-
nejo.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 332,455.998,20 SIT (brez DDV),
306,925.253,60 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisu je bila določena maksimal-
na ponudbena cena, katero so vse prejete
ponudbe presegale in se jih zato zavrne.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.

Št. 110-1/03 Ob-88059
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 7. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: priključek Razdrto, ce-
stninska postaja Razdrto – izvedba si-
stema ABC.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: J.V. Iskra sistemi d.o.o.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana + Traffic Design
d.o.o., Kamniška 50, 1000 Ljubljana + SGP
Kraški zidar d.d., Cesta na Lenivec 4, 6210
Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 188,062.196,87
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 220,355.269,56 SIT in 188,062.196,87
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

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. 5384 Ob-87676
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12; 8270 Kr-
ško; faks 07/49-21-528; tel. 07/48-02-436;
e-mail: vesna.deak@nek.si.

3. Datum izbire: 21. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: podpora

NEK-ovemu programu (Environmental
Qualification Program # ED 12“) kvalifi-
kacije opreme skladno z NEK-ovo Spe-
cifikacijo SP-ES490, Rev.0.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudnik je ponudil najugo-
dnejšo ceno za finančni najem.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Raiffeisen Leasing d.o.o.,
Igriška 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,009.296,96
EUR.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,136.036,16 EUR, 1,009.296,96
EUR.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 69 z dne 2. 8.
2002, Ob-75298.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 2. 2003.

Občina Jesenice

Št. 462-02/157-6/2002 Ob-87690
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

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

3. Datum izbire: 20. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

storitev hrambe, prevoza (vleke), pro-
daje in uničevanja vozil, ki so carinsko
blago (druge storitve, priloga I B – stori-
tve, št. 27).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni pridobil dveh sa-
mostojnih ponudb, zato v skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN-1 ni izbral naju-
godnejšega ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 2. 2003.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS
Generalni carinski urad

Št. 462-02/130-11/2002 Ob-87693
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

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

3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje sto-

ritev inštalacij in vzdrževanja računalni-
ške in mrežne opreme (storitve vzdrževa-
nja in popravila, priloga I A – storitve, št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbor najugodnej-
še ponudbe so:

1. cena delovne ure (60 min) v SIT za
izvajanje storitev za zelo zahtevne strokov-
ne naloge (naloga A),

2. cena delovne ure (60 min) v SIT za
izvajanje storitev za zahtevne organizacijske
in tehnične naloge (naloga B),

3. cena delovne ure (60 min) v SIT za
izvajanje storitev za sistemske naloge (nalo-
ga C),

4. cena delovne ure (60 min) v SIT za
izvajanje storitev za tehnične naloge (nalo-
ga D),

5. cena v SIT za potovanje na dislocira-
ne lokacije za 1 uro potovanja; cena vklju-
čuje  strošek  kilometrine  za  prevoženih
60 km in stroške porabljenega časa (na-
loga E),

6. cena v SIT za varovanje opreme na
m2 skladiščnega prostora na mesec (nalo-
ga F).

Za vsako ponudbo se je izračunala “po-
nudnikova cena“ in “ponudnikove točke“, in
sicer “ponudnikova cena“ po formuli 6*A +
16*B + 50*C + 10*D + 10*E + 8*F in “po-
nudnikove točke“ po formuli (najnižja ponu-
dnikova cena / obravnavana ponudnikova
cena) * 100.

Najugodnejša je bila ponudba z najve-
čjim številom “ponudnikovih točk“.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: RRC d.d. Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
39,570.938,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,411.360 SIT, 32,593.920 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 2. 2003.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS
Generalni carinski urad

Ob-87695
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310 Izo-

la, tel. 05/66-06-306, faks 05/66-06-305.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

storitev priprave bolnišnične prehrane.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, kvaliteta, investicijska
vlaganja, plačilni pogoji, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: postopek oddaje javnega
naročila za izbiro izvajalca za opravljanje sto-
ritev priprave bolnišnične prehrane se za-
ključi brez izbire najugodnejšega ponudni-
ka, ker je naročnik v razpisanem roku prejel
tri ponudbe, od katerih sta bili dve nepravil-
ni, izbira katerekoli ponudbe pa tudi sicer
ne bi bila ekonomsko upravičena,

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javni razpis za oddajo naro-
čila po odprtem postopku ni uspel (prejeta
je ena nepravilna in samo ena pravilna po-
nudba) in se postopek oddaje javnega na-
ročila nadaljuje po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Iepson Consulting Enter-
prises, Inc., 311 Midland Avenue, Saint Da-
vids, U.S.A.

7. Pogodbena vrednost: 418.000 USD
(=89,870.000 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1 (pravilna)
+ 1 (nepravilna).

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 418.000 USD, 377.900 USD.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2003.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-87683
1. Naročnik: Dom za varstvo odraslih

Velenje.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 23,

3320 Velenje, tel. 03/58-74-915.
3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

prostorov, hišniška opravila ter pomož-
na dela v kuhinji v Domu za varstvo odra-
slih Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila cena storitve 80 točk, izkušnje 15
točk ter certifikat kakovosti 5 točk.

Izbrani ponudnik je kljub najvišji cen pri-
dobil zaradi ugodnih referenc najvišje števi-
lo točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ISS Servisystem
d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: letna vrednost
pogodbenih storitev 24,917.760 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,917.760 SIT, 22,697.428 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze

omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 2. 2003
Dom za varstvo odraslih Velenje

Št. 403-53/2002 Ob-87689
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 78, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: finančni na-

jem nepremičnine s postopnim odku-
pom – 84 mesecev.
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9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost navišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 2. 2003.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 92/02 Ob-87698
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov  naročnika:  Tržaška  19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 3. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za “Obvoznica
Kobarid - vzhod 1. faza: razbremenilna
cesta“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis TEO d.o.o., Šmar-
tinska cesta 134/a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,416.960 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,623.144 SIT, 1,416.960 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 85/02 Ob-87699
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov  naročnika:  Tržaška  19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za “Ureditev ce-
ste v Muljavi R1-216/1367 od km 3.640
do km 4.890“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ZAG, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,449.550 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,547.640 SIT, 1,449.550 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 90/02 Ob-88155
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 3. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentcije za sanacije plazov
in brežin na glavnih in regionalnih ce-
stah v RS za “PGD, PZI sanacije plazu
“Malahorna“ II na R3-700/1272 v km
3+600“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GPRO s.p. Maribor, Raz-
vanjska c. 76, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 1,477.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,600.000 SIT, 1,477.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 89/02 Ob-87700
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov  naročnika:  Tržaška  19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 3. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije za sanacije pla-
zov in brežin na glavnih in regionalnih
cestah v RS za “PGD, PZI sanacije dveh
plazov “Straža“ III in I na R3-700/1273
v km 3+600 in km 3+800“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GPRO s.p. Maribor, Raz-
vanjska c. 76, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 2,289.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,060.000 SIT, 2,289.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 87/02 Ob-87701
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 3. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije za sanacije plazov
in brežin na glavnih in regionalnih cestah
v RS za “PGD, PZI sanacija Brežin “Želin“
na cesti G2-102/1037 Dolenja Trebu-
ša-Želin od km 11.500 do km 12.600“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PUH d.o.o. Ljubljana,
Hajdrihova 28, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,576.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,331.328 SIT, 3,576.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 404-08-39/2001-53 Ob-87749
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.

3. Datum izbire: 12. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve špe-

diterskih del pri rednih carinskih postop-
kih, manipulaciji in po potrebi dostavi,
za blago, ki ima po pošiljkah nižje vre-
dnosti in se opravljajo redni uvozno-iz-
vozni posli, v vrednosti posameznega po-
sla do ca. 350.000 SIT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za oceno vrednosti
storitev pri carinskem posredovanju glede
na vrednost blaga:

a) minimum – utež 0,10, maks. točk 5,
b) vrednostni razredi – utež 0,40,

maks. točk 5,
c) strošek car. garancije – utež 0,40,

maks. točk 5,
d) dodatna car. tarifa – utež 0,10,

maks. točk 5.
Ponudba ponudnika Viator&Vektor d.d.,

Ljubljana je dosegla najvišjo možno oceno,
in sicer oceno 5.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Viator&Vektor d.d., Do-
lenjska c. 244, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: ni določena; vre-
dnost posameznega posla do ca. 350.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišjo oceno vrednosti storitev pri ca-
rinskem posredovanju glede na vrednost bla-
ga je dosegla ponudba ponudnika Via-
tor&Vektor d.d., Ljubljana in sicer, oceno 5,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 15 / 14. 2. 2003 / Stran 833

ponudba ponudnika Intereuropa d.d., Koper
pa oceno 3,2.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 17 z dne 9. 3.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 462-02/11-6/2003/0520-010 Ob-87858
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

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

3. Datum izbire: 2. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: servisno

vzdrževanje vozil znamke Renault za po-
trebe carinske službe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Renault Slovenija, Dunaj-
ska 22, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,290.332 SIT
z DDV za obdobje enega leta.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
Naročnik je oddal javno naročilo po po-

stopku s pogajanji brez predhodne objave v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 351-03-51/2002 605 Ob-87964
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270 Kr-

ško, faks 07/49-22-221, tel. 07/49-81-201.
3. Datum izbire: 8. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zimsko vzdr-

ževanje cest v Občini Krško v letu
2002/2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena - 70%, komer-
cialni popust - 30%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kostak d.d., Leskovška
2a, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost:
106,524.069,68 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 141,351.179 SIT, 106,524.069,68 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2002.

Občina Krško

Št. 6 Ob-87987
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo

Pošte Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni log

81, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 31. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževalca

opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: MDS IT d.d., Parmova
14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,104.000 SIT
mesečno.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 2. 2003.
EPPS elektronsko pismo

Pošte Slovenije, d.o.o.

Št. 41/2002 Ob-88000
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90, 1000

Ljubljana, tel. 58-08-100; faks 58-08-302.
3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje ko-

piranja za potrebe Javnega podjetja Vo-
dovod-Kanalizacija d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cenik posameznih storitev
in reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: vse ponudbe se zavrnejo.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je glede na novo zakono-
dajo (Zakon o graditvi objektov in urejanju
prostora) ugotovil veliko manjše potrebe po
razpisanih storitvah, zaradi česar prejete po-
nudbe ne ustrezajo dejanskemu obsegu
storitev, kot bi jih naročnik naročal.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2003.

Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.

Ob-88048
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

SI-1000 Ljubljana, tel. 01/58-91-840, tele-
faks 01/58-91-841, e-mail: tinkara.pavlov-
cic@slovenia-tourism.si.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev:
7. računalniške storitve in sorodne

opreme,
1. storitve vzdrževanja in popravila.
Ponudnik izbran za izvedbo projekta

“Razvoj in vzpostavitev slovenskega turi-
stičnega informacijskega portala“ bo v
okviru projekta analiziral obstoječe stanje
pri naročniku in pri naročnikovih partnerjih
na terenu, načrtoval portal na podlagi ugo-
tovitev analize in obstoječega lokalnega tu-
rističnega informacijskega sistema ter raz-
vil in vzdrževal slovenski turistični informa-
cijski portal.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena ponudbe, funkcional-
nosti ob zaključku razvoja, upoštevanje
okolja naročnika Comland d.o.o.: Ponud-
ba podjetja Comland d.o.o. s podizvajal-
cem Creativ d.o.o. je bila najboljša ponud-
ba izmed dveh primernih in pravilnih po-
nudb glede na merila razpisne dokumenta-
cije. Ponudba je bila po merilih razpisne
dokumentacije ocenjena na 90 točk, kar
je najvišje število doseženih točk. Naroč-
nik Slovenska turistična organizacija je gle-
de na merila razpisne dokumentacije iz-
bral ponudnika Comland d.o.o. s podizva-
jalcem Creativ d.o.o.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Comland d.o.o., Kotni-
kova 30, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,699.756,57
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 7,349.878,28 SIT z
DDV.

9. Število prejetih ponudb: 4, od tega 1
nepravočasna.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 35,100.000 SIT z DDV, 14,699.756,57
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Slovenska turistična organizacija

Št. 01 Ob-88055
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljub-

ljani,  Kongresni  trg  12,  1000  Ljubljana,
tel. 01/24-18-500, faks 01/24-18-660,
www.uni-lj.si.

3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: nadgradnja,

razvoj in vzdrževanje sistema poslovne
informatike Univerze v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: vsebinska in tehnološka
ustreznost ponujene rešitve, sposobnost in
usposobljenost ponudnika ter cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Razvojni center IRC Celje,
d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 44,503.300 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,503.300 SIT, 31,620.998 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 2. 2003.
Univerza v Ljubljani

Št. 260-2/02-16 Ob-88125
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici.
3. Datum izbire: 4. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tehnološka

obnova procesa sterilizacije v central-
nem operacijskem bloku.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena in tehnične lastnosti,
skaldno z razpisno dokumentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Lesko-
škova 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,680.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,600.000 SIT z DDV in 9,127.920
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: najnižja ponudba je bila kot nepravil-
na zavrnjena.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2003.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“

Nova Gorica

Ob-88126
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12; 8270
Krško; faks 7-4921-528; tel. 7-4802-436
;e-mail: vesna.deak@nek.si.

3. Datum izbire: 27. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev

revizije (enoletna inšpekcija) motorja
št. 2 reaktorske hladilne črpalke in re-
montna storitev (desetletna inšpekci-
ja) na motorju št. 1 reaktorske hladilne
črpalke.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sprejeti ponudbi sta bili oce-
njeni na podlagi meril, danih v razpisni do-
kumentaciji. Izbrana ponudba je tista, ki je
dobila skupno višjo oceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Jeumont S.A., 27, Rue
de l’Industrie – B.P. 189, 59573 Jeumont
Cedex, France.

7. Pogodbena vrednost: EUR 172.000
(=39,732.000 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: približno 25% po-
godbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: EUR 188.900, EUR 172.000.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 2. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Javni razpisi

Obvestilo

Št. 961-16/02-47-187 Ob-87990
Javni razpis za izbor programov javnih

del v RS za leto 2003, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 99-100 z dne 22. 11.
2002, se za Območno službo ZRSZ Vele-
nje zapira zaradi razdelitve vseh razpoložlji-
vih sredstev.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Preklic
Ob-88219

Občina Pivka preklicuje javni razpis za
izvajanje negospodarske javne službe na
področju splošne medicine v Občini Pivka,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 13 z dne
7. 2. 2003.

Občina Pivka

Št. 292/350 Ob-87794

Obvestilo o sklenitvi pogodbe
Prehrambeni izdelki, kozmetika, varnost
igrač – pomoč in podpora laboratorijem

za uradni nadzor trga Slovenija
1. Sklic objave: EUROPEAID/114177/

D/S/SI.
2. Datum objave obvestila o razpisu:

16. 8. 2002.
3. Število in naslovi sklopov:
– sklop 2: aparati za avtomatsko nasaja-

nje in štetje mikroorganizmov.
4. Vrednost pogodbe:
– sklop 2: 42.136 EUR.
5. Datum dodelitve pogodbe: 24. 1.

2003.
6. Število prejetih ponudb:
– sklop 2: 1 ponudba prejeta.
7. Ime in naslov izbranih ponudnikov:
– za sklop 2 je bil izbran ponudnik MI-

KRO + POLO d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija.

Inštitut za varovanje zdravja RS

Št. 292/350 Ob-87813
Supply Contract Award Notice

Foodstuffs, Cosmetics, Safety of Toys –
Assistance and support to official
market surveillance laboratories

Slovenia
1. Publication reference: EUROPEAID/

114177/D/S/SI.
2. Publication date of the procurement

notice: 16th August 2002.
3. Lot number and lot title:
– LOT 2: Instruments for automated pla-

ting and counting micro-organisms.
4. Contract value:
– LOT 2: 42.136 EUR.
5. Date of award of the contract: 24

January 2003.
6. Number of tenders received:
– LOT 2: 1 tender received.
7. Name and address of successful

tenderer:
– The successful tenderer for lot 2 is

MIKRO + POLO d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenia.

Inštitut za varovanje zdravja RS

Št. 17123-02-403-38/2002 Ob-88214

Obvestilo o sklenitvi pogodbe za
dobavo opreme

Nabava opreme za nadzor državne
meje Slovenija

1. Referenčna številka objave: EuropeA-
id/112966/D/S/SI.

2. Datum najave razpisa: 26. julij 2002.
3. Število in naslovi sklopov: sklop 1:

digitalni radijski sistem.
4. Vrednost pogodbe v EUR: 2,259.216

(zmanjšana količina opreme), Phare sred-
stva 1,230.000.

5. Datum podpisa pogodbe: 16. decem-
ber 2002.

6. Število prispelih ponudb: skupno šte-
vilo prejetih ponudb je bilo 5.

7. Naziv in naslov izvajalca: OTE S.p.A.,
Via Eugenio Barsanti 8 50127, Florence,
Italy.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-02-403-38/2002 Ob-88216

Supply Contract Award Notice
Home Affairs, Supply of Equipment for

State-border Control, Slovenia
Digital Radio System

1. Publication reference: EUROPEAID/
112966/D/S/SI.

2. Publication date of the procurement
notice: 26th of July 2002.

3. Lot number and lot title: LOT 1: Digi-
tal Radio System.

4. Contract value (in EUR): 2.259.216,00
(decreased quantity of products), PHARE
funds 1.230.000,00.

5. Date of award of the contract: 16th

December 2002.
6. Number of tenders received: The to-

tal number of tenders evaluated was 5.
7. Name and address of successful ten-

derer: OTE S.p.A., Via Eugenio Barsanti 8,
50127 Florence, Italy.

The Ministry of Interior
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Št. 354-01-75/00 Ob-87962
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

objavlja na podlagi 11. člena uredbe o kon-
cesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski
jamski sistem in Predjamski jamski sistem
(Uradni list RS, št. 77/02)

javni razpis
za podelitev koncesije za rabo naravnih

vrednot Postojnski jamski sistem in
Predjamski jamski sistem

I. Naziv koncedenta: Republika Slove-
nija.

II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Mini-
strstvo za okolje, prostor in energijo, Dunaj-
ska 48, Ljubljana.

III. Predmet koncesije
Predmet koncesije je raba naravnih vre-

dnot Postojnski jamski sistem in Predjam-
ski jamski sistem, ki vključuje vodenje obi-
skovalcev po jamah, organiziranje priredi-
tev v jamah z namenom popestritve turi-
stične ponudbe in druge aktivnosti, ki
služijo informiranju javnosti o vrednotah na-
rave, na način, ki je v skladu z določbami
uredbe o koncesiji za rabo naravnih vre-
dnot Postojnski jamski sistem in Predjam-
ski jamski sistem (v nadaljnjem besedilu:
uredba) in predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave, ob spoštovanju predpisanih var-
stvenih in razvojnih usmeritev ter varstve-
nih režimov, tako da se ne prizadenejo ozi-
roma uničijo naravne lastnosti jam, jamski
inventar in biotska raznovrstnost, ter da je
zagotovljena varnost obiskovalcev.

Koncesija se nanaša na dele naravnih
vrednot Postojnski jamski sistem in Pre-
djamski jamski sistem (v nadaljnjem besedi-
lu: naravne vrednote):

– ki so za obiskovanje posebej urejeni,
– ki se za ta namen lahko uredijo ob

upoštevanju naravovarstvenih pogojev in
– ki jih za obiskovanje ni treba posebej

urediti, se pa lahko obiskujejo.
Koncesija vključuje tudi urejanje narav-

nih vrednot za namene, ki so predmet kon-
cesije na podlagi predpisov s področja
ohranjanja narave in ob upoštevanju nara-
vovarstvenih pogojev.

Koncesija obsega tudi rabo jamske in-
frastrukture in drugih stvari, ki služijo rabi
naravnih vrednot, in so v lasti Republike
Slovenije.

Deli naravnih vrednot iz drugega odstav-
ka te točke razpisa in jamska infrastruktura
ter druge stvari, ki služijo rabi naravnih vre-
dnot iz prejšnjega odstavka, in so v lasti
Republike Slovenije, so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

IV. Višina koncesijske dajatve
Koncesionar plačuje za koncesijo za rabo

naravnih vrednot letno koncesijsko dajatev,
ki znaša 25% celotnega ustvarjenega letne-
ga prihodka, oziroma najmanj 200,000.000
SIT letno, pri čemer mora biti zagotovljeno
povprečno letno plačilo 340,000.000 SIT
kar znaša 1.700,000.000 SIT v petih letih.
Plačilo koncesijske dajatve se zniža za zne-
sek potrjenih investicijskih vlaganj, investicij-
skega vzdrževanja in zavarovanja za jamsko
infrastrukturo. Način plačila koncesijske da-
jatve se izvaja na podlagi določil uredbe.

V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar za pridobitev koncesije

Koncesionar mora ob izpolnjevanju me-
ril za izbor izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da je državljan Republike Slovenije ali
pravna oseba, ki je registrirana oziroma s
sedežem v Republiki Sloveniji,

2. da je registriran za najmanj eno izmed
naslednjih dejavnosti: gostinstvo, rekreacij-
ske, kulturne in športne dejavnosti, dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter narav-
nih rezervatov,

3. da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa proti njemu ni bila izdana
sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, ki je
postala izvršljiva, oziroma sodna ali uprav-
na  odločba,  s  katero  mu  je  prepoveda-
no  opravljati  dejavnost,  ki  je  povezana  z
izvajanjem  koncesije,  in  je  ta  postala
izvršljiva,

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi,

5. da ni proti njemu uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge odločbe,

6. da je kadrovsko, finančno, organiza-
cijsko in tehnično usposobljen za izvajanje
koncesije,

7. da ima izdelan poslovni načrt z razvoj-
no strategijo za čas trajanja koncesije, s
katerim izkazuje usposobljenost plačila kon-
cesnine iz IV. točke tega razpisa,

8. da ima izdelan vsebinski in finančni
program rabe naravnih vrednot skladno s
predpisanimi pravili ravnanja in varstvenimi
režimi, ki vključuje usmeritve s področja pro-
mocije in trženja naravnih vrednot in predvi-
dena investicijska vlaganja v naravne vre-
dnote in jamsko infrastrukturo za čas traja-
nja koncesije,

9. da ima izdelan predlog varnostnega
elaborata.

Izpolnjevanje pogojev se preverja na
podlagi meril za izbor iz VII. točke tega raz-
pisa.

VI. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za dobo 5 let od

dneva sklenitve koncesijske pogodbe, ki se
lahko podaljša najdlje za 5 let na način in
pod pogoji, določenimi v uredbi in koncesij-
ski pogodbi. Predlog koncesijske pogodbe
je del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor koncesionarja
Pri odločanju o izboru koncesionarja se

kot merila upoštevajo:
– boniteta prijavitelja, iz katere je razvi-

dna finančna usposobljenost prijavitelja (do
15%),

– poslovni načrt za obdobje pet let, ki
mora vsebovati razvojno strategijo družbe
s poudarkom na investicijah, in ki vključuje
ponujeno višino koncesijske dajatve (do
40%).

– predlog programa rabe naravne vre-
dnote, iz katerega je razvidna kadrovska,
organizacijska in tehnična usposobljenost
prijavitelja (do 40%),

– dosedanja vlaganja v naravne vredno-
te v skladu z izhodišči, določenimi v zakonu
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
56/99, 31/00 – popr. in 119/02) in uredbi
(do 5%).

Merila in način uporabe meril, ki vključu-
je natančnejšo določitev načina ugotavlja-
nja kadrovske, organizacijske in tehnične

usposobljenosti, so podrobneje razdelani v
razpisni dokumentaciji.

VIII. Prednostna pravica
Zakon o ohranjanju narave določa v

172. členu, da osebe, ki so imele ob uve-
ljavitvi zakona pravico do upravljanja na-
ravne vrednote in sicer na celotni naravni
vrednoti oziroma na njenem pretežnem de-
lu, pridobljeno po predpisih, ki so veljali
do uveljavitve tega zakona, to pravico ob-
držijo do ureditve pravic po zakonu o ohra-
njanju narave. Te osebe imajo ob izpolnje-
vanju razpisnih pogojev prednostno pravi-
co pri pridobitvi pravic po zakonu o ohra-
njanju narave.

Izkazana prednostna pravica pri pridobi-
tvi koncesije za rabo naravnih vrednot se
upošteva tako, da se ob izkazanem formal-
nem izpolnjevanju pogojev iz V. točke tega
razpisa ugotavlja materialno izpolnjevanje
razpisnih pogojev. To se izvede z vsebin-
skim vrednotenjem na podlagi meril, na na-
čin določen s tem razpisom.

V primeru da več prijaviteljev izkazuje
najugodnejšo ponudbo in je med njimi tudi
oseba, ki izkazuje obstoj prednostne pravi-
ce, se podeli koncesija tej osebi. V prime-
ru, da se ponudba osebe, ki izkazuje obstoj
prednostne pravice, ne ovrednoti kot naju-
godnejša, se podeli koncesija prijavitelju, ki
poda najugodnejšo ponudbo.

IX. Prednostna merila, ki bodo vplivala
na izbor koncesionarja

Če izkazuje več prijaviteljev po izve-
denem vrednotenju najugodnejšo ponud-
bo na podlagi meril iz VII. točke tega raz-
pisa in ni prišlo do uveljavitve prednostne
pravice skladno s prejšnjo točko, se opra-
vi vrednotenje še na podlagi prednostnih
meril.

Prednostna merila so: višja ponujena
koncesijska dajatev, višja boniteta družbe,
višja stopnja strokovne izobrazbe in interdi-
sciplinarnost ekipe ter višje število uspo-
sobljenih strokovnjakov s področja jamar-
stva in jamskih vodnikov, boljše finančne in
organizacijske sposobnosti, boljša tehnič-
na usposobljenost in razpolaganje z boljšo
opremo za gibanje oziroma vodenje po ja-
mi, naravovarstveno sprejemljivejši program
rabe z zagotovili za investicije, ki so v skla-
du z načelom varstva naravnih vrednot. Na-
čin uporabe teh meril je podrobneje razde-
lan v razpisni dokumentaciji.

X. Obvezne sestavine prijave na razpis
Prijavitelj mora v prijavi navesti oziroma

priložiti naslednje listine:
1. navedbo firme oziroma imena prijavi-

telja ter pooblaščene osebe za zastopanje,
2. redni izpisek iz sodnega registra, ki

ga izda pristojno Okrožno sodišče in ne sme
biti starejši od 1 meseca do dneva vložitve
prijave (za pravne osebe) oziroma potrdilo
o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov,
ki ga izda Davčna uprava RS in ne sme biti
starejši od 1 meseca od dneva vložitve pri-
jave (za samostojne podjetnike),

3. potrdilo pristojne davčne uprave, da
ima prijavitelj poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme
biti starejše od 1 meseca do dneva vložitve
prijave,

4. potrdilo pristojnega sodišča, da ni pro-
ti prijavitelju uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
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ki ne sme biti starejše od 1 meseca do
dneva vložitve prijave,

5. izjavo prijavitelja o tem, da v zadnjih
petih letih pred objavo javnega razpisa proti
njemu ni bila izdana sodna odločba za kaz-
nivo dejanje, ki je povezano z njegovim po-
slovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je po-
vezana z izvajanjem koncesije, in je ta po-
stala izvršljiva,

6. bančno garancijo prvovrstne banke
za resnost ponudbe, vnovčljivo na prvi po-
ziv, v višini 5,000.000 SIT, z veljavnostjo
najmanj 18 mesecev oziroma do sklenitve
koncesijske pogodbe,

7. predlog varnostnega elaborata po
predpisih o varstvu pri delu,

8. poslovni načrt z razvojno strategijo za
čas trajanja koncesije, ki mora vsebovati
projekcijo izkazov poslovnega izida, izkazov
finančnega izida in izkazov stanja po posa-
meznih letih z vključeno višino koncesijske
dajatve; oceno celotnih investicijskih vlaganj
po letih in posebej oceno investicijskih vla-
ganj, investicijskega vzdrževanja in zavaro-
vanja v jamsko infrastrukturo; obstoječo in
predvideno kadrovsko strukturo (sistemati-
zacija) z navedenim številom in izobrazbo
zaposlenih po posameznih letih; strokovne
reference managementa in organizacijsko-
tehnično usposobljenost (organizacijsko
shemo),

9. revidirana letna poročila za zadnji dve
leti, obrazca BON 1 in BON 2,

10. program rabe naravnih vrednot, raz-
delan v vsebinskem in finančnem pogledu
in pripravljen za vsako naravno vrednoto po-
sebej ob upoštevanju pogojev in režimov iz
Uredbe, z izkazom ustreznosti kadrovske,
organizacijske in tehnične usposobljenosti
za izvajanje predloženega programa rabe
naravnih vrednot z usmeritvami s področja
promocije in trženja naravnih vrednot, s
predvidenimi investicijskimi vlaganji v narav-
ne vrednote in jamsko infrastrukturo za čas
trajanja koncesije,

11. morebitna dokazila o dosedanjih vla-
ganjih v naravne vrednote,

12. morebitna dokazila o obstoju pre-
dnostne pravice: dokazilo o obstoju pravi-
ce, pridobljene po predpisih, ki so veljali do
uveljavitve zakona o ohranjanju narave, do-
kazilo o pravočasni vložitvi vloge o zaintere-
siranosti za podelitev koncesije iz 42. člena
zakona o ohranjanju narave.

Podrobnejša izhodišča priprave in vse-
bina programa rabe naravnih vrednot so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

XI. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in

z oznako “Ne odpiraj – javni razpis – kon-
cesija za rabo naravnih vrednot Postojnski
jamski sistem in Predjamski jamski sistem“
in imenom in naslovom prijavitelja je treba
predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora prispeti v vloži-
šče na zgoraj navedeni naslov, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 14.
marca 2003 do 15. ure. Prepozno prejete
prijave se ne bodo upoštevale in se bodo
neodprte vrnile pošiljatelju.

Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodi-
la komisija za izvedbo javnega razpisa za
podelitev koncesije za rabo naravnih vre-
dnot Postojnski jamski sistem in Predjamski
jamski sistem, imenovana s sklepom mi-
nistra za okolje, prostor in energijo, bo jav-
no, dne 18. marca 2003 ob 12. uri, v sejni
sobi v III. nadstropju Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 47, Ljubljana.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prija-
vitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se izka-
žejo s pisnim pooblastilom.

Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno oz-
načena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, zahtevanih s tem razpisom.

XII. Kraj in čas, kjer se lahko dvigne raz-
pisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložišču Ministrstva za
okolje, prostor in energijo, Ljubljana, Du-
najska 48, v času uradnih ur (od ponede-
ljka do četrtka od 8. do 16. ure in v petek
od 8. do 15. ure), od objave razpisa dalje,
najkasneje do 7. marca 2003 do 12. ure,
na podlagi potrdila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo, v višini 100.000
SIT vplačanih na račun št.
01100-6300109972 s sklicevanjem na št.
1825119-7141998-00000002.

Dvig razpisne dokumentacije se potrdi s
pisno izjavo fizične osebe, da dviga razpi-
sno dokumentacijo v svojem imenu oziroma
s predložitvijo pisnega pooblastila pravne
osebe, v čigar imenu fizična oseba dviguje
razpisno dokumentacijo.

XIII. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa za

podelitev koncesije za rabo naravnih vre-
dnot Postojnski jamski sistem in Predjamski
jamski sistem mora v roku 60 dni po poteku
roka za vložitev prijav pripraviti predlog za
izbiro koncesionarja in ga preko Ministrstva
za okolje, prostor in energijo posredovati
Vladi Republike Slovenije.

O izboru koncesionarja odloči Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo.

Vsi prijavitelji bodo o izboru koncesio-
narja obveščeni takoj po odločitvi Vlade Re-
publike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije ni zavezana
skleniti koncesijske pogodbe za rabo na-
ravnih vrednot Postojnski jamski sistem in
Predjamski jamski sistem z najboljšim, ali
katerimkoli ponudnikom.

XIV. Pooblaščena oseba za dajanje in-
formacij

Pooblaščena oseba za dajanje informa-
cij med razpisom je Mladen Berginc, Mini-
strstvo za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana. (tel.
01/478-73-90).

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 020-19/03 Ob-88017
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Sprememb proračuna Republike
Slovenije za leto 2003 (Uradni list RS, št.
118/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Uradni list RS, št. 118/02) in 7. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 66/01 in 88/02), objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti okoljskih

nevladnih organizacij
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje, prostor in energijo, Dunajska c. 48,
1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje dejavnosti okoljskih nevladnih organiza-
cij. Vsebinsko je razdlejen na tri sklope:

A) sofinanciranje programov dela okolj-
skih nevladnih organizacij za leto 2003,

B) sofinanciranje projektov, ki izhajajo iz
zapisanih nalog Programa sodelovanja med
Ministrstvom za okolje, prostor in energijo
ter okoljskimi nevladnimi organizacijami -
Partnerstvo za okolje,

C) sofinanciranje ozaveščevalnih projek-
tov v podporo ciljem Nature 2000.

Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
projekta za sofinanciranje in določitev viši-
ne sofinanciranja, bodo uporabljena merila
za ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja
posamezne vloge bo izveden s točkovanjem
po naslednjih kriterijih:

Sklop A: reference NVO, program dela
za tekoče leto in okvirni program za prihod-
nje leto, finančna učinkovitost (izvedljivost)
programa, poročilo o delu NVO na podro-
čju varstva okolja in narave za preteklo leto,
spodbujanje dialoga in sodelovanja med
različnimi partnerji (NVO, podjetja, lokalne
skupnosti ipd.), pridobljena sredstva na
mednarodnih javnih razpisih, sodelovanje z
drugimi sorodnimi organizacijami, pridobi-
vanje dela sredstev za delovanje NVO tudi s
članarino.

Sklop B: reference izvajalcev projekta,
ustreznost cene glede na projekt, spodbu-
janje dialoga in sodelovanja med različnimi
partnerji varstva okolja (NVO, podjetja,
lokalne skupnosti ipd.), usklajenost vsebi-
ne in ciljev projekta s predmetom javnega
razpisa.

Sklop C: reference izvajalca projekta,
ustreznost cene glede na projekt, usklaje-
nost vsebine in ciljev projekta s predmetom
razpisa, stopnja doseganja ciljnih javnosti v
okviru predlaganega projekta, sodelovanje
z lokalnimi partnerji.

Ocenjevanje in vrednotenje vsake po-
polne vloge bo izvedeno s točkovanjem po
posameznem merilu. Dodelitev sredstev
sofinanciranja dejavnosti, opredeljenih v
posamezni vlogi, je možna največ do 60%
vrednosti celotne izvedbe aktivnosti. Izve-
dena bo tudi presoja primernosti zneska
sofinanciranja z vidikov izvedljivosti, virov
financiranja, strukture predvidenih stro-
škov, ki bo poleg skupnega zbira točk
osnova za dodelitev višine sredstev sofi-
nanciranja za posamezno vlogo. Sredstva
sofinanciranja se bodo dodeljevala za vlo-
ge z najvišjim zbirom točk, okvirno do ob-
sega razpisanih sredstev.

Natančnejši opis predmeta razpisa, po-
goji in merila za odobritev sredstev sofi-
nanciranja, so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

3. Okvirna višina sredstev: skupna
predvidena višina sredstev za sofinancira-
nje je 24 mio SIT; od tega so okvirno pred-
videna sredstva v višini 19 mio SIT za sklo-
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pa A in B (proračunska postavka 5496) ter
5 mio SIT za sklop C (proračunska postav-
ka 4405).

4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca decembra 2003.

5. Rok, v katerem lahko prosilci predlo-
žijo vloge in način predložitve vlog: predla-
gatelj mora poslati oziroma dostaviti vlogo
do 17. marca 2003, do 15. ure na naslov:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako,
da je na prednji strani ovojnice navedeno
“Ne odpiraj - vloga“, številka objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, naziv javnega
razpisa ter sklop javnega razpisa, na kate-
rega se predlagatelj prijavlja (sklop A, B ozi-
roma C). Na hrbtni strani ovojnice naj bo
navedeno ime in točen naslov predlagate-
lja. Za označbo ovojnice lahko predlagatelj
uporabi Obrazec k oddaji vloge, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

6. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
dne 18. marca 2003, na naslovu: Mini-
strstvo za okolje, prostor in energijo, Du-
najska c. 48, Ljubljana, s pričetkom ob
10. uri.

Vloge se bodo odpirale po vrstnem re-
du predložitve oziroma dospetja, s sprot-
nim pregledom in ocenjevanjem posamez-
ne vloge.

7. Predlagatelji bodo v postopku obve-
ščeni o potrebni dopolnitvi, najpozneje v 45
dneh od dneva odpiranja pa o izidu javnega
razpisa.

8. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslo-
vu www.gov.si/mop/, v rubriki Oglasna de-
ska, oziroma v vložišču Ministrstva za oko-
lje, prostor in energijo, Dunajska c. 48,
1000 Ljubljana (2. nadstropje). Dodatne in-
formacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
in postopkom javnega razpisa lahko ponu-
dnik dobi vsak delovnik pri Mileni Janežič,
tel. 01/478-73-35, faks 01/478-74-15,
e-pošta: milena.janezic@gov.si.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 404-02-1/2003 Ob-88013
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o

športu (Ur. l. RS, št. 22/98) ter v skladu z
določili Odredbe o načinu in postopku sofi-
nanciranja izvajalcev letnega programa
športa (Ur. l. RS, št. 95/99) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02,
80/02, 88/02), objavlja Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

založniške dejavnosti v športu
1. Naziv in sedež neposrednega upora-

bnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa nave-
deni v 8. členu Zakona o športu in izpolnju-
jejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Ur. l. RS, št.
109/02).

3. Predmet javnega razpisa je založni-
ška dejavnost v športu. S sredstvi za založ-
niško dejavnost se sofinancira strokovna in
znanstvena založniška dejavnost na podro-
čju športa in sicer: strokovne knjige, stro-
kovne in znanstvene revije oziroma dele re-
vij s strokovno ali znanstveno tematiko, zbor-
nike strokovnih in znanstvenih kongresov in
posvetov ter strokovna dela v drugih medij-
skih oblikah.

4. Pogoji in merila, po katerih se izbere-
jo izvajalci, so določeni v 71., 72. in 73. čle-
nu Pravilnika o merilih za sofinanciranje iz-
vajanja letnega program športa na državni
ravni (Ur. l. RS, št. 109/02).

5. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje založniške dejav-
nosti v športu je 19,400.000 SIT.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena do 31. 12. 2003.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Urad za šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, do najkasneje 3. 3.
2003. Šteje se, da je vloga prispela pravo-
časno, če je bila (najkasneje) zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
vložišču Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti označen z “ne odpiraj –
predlog za sofinanciranje založniške dejav-
nosti v športu“. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano do-
kumentacijo in prilogami v kuverti, označeni
na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bo-
do oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.

8. Datum odpiranja vlog: strokovna ko-
misija bo začela odpirati vloge 6. 3. 2003.
Odpiranje vlog ne bo javno.

9. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je najkasneje 45 dni od datuma odpiranja
prijav.

10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: obrazci za prijavo na razpis in razpi-
sna dokumentacija se nahajajo na spletni
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport: www.mszs.si ter na spletni strani Za-
voda za šport Slovenije: www.spic.tv. Pre-
dlagatelji razpisne obrazce natisnejo, izpol-
nijo, podpišejo in ožigosajo, ter jih z vsemi
zahtevanimi prilogami pošljejo ali dostavijo,
v skladu s 7. točko razpisa. Obrazci za pri-
javo na razpis ter razpisna dokumentacija
so na voljo tudi na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Uradu za šport, Trubarje-
va 3, Ljubljana (vsak delovni dan med 10. in
12. uro). Dodatne informacije lahko predla-
gatelji dobijo na Uradu za šport pri Iztoku
Retarju (01/244-11-26).

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 55/03 Ob-88122
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni

list RS, št 6/03), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02), Mi-
nistrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministr-
stvo) objavlja

javni poziv
za izbor kulturnih projektov na

področju romske skupnosti v RS, ki jih
bo v letu 2003 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega

za kulturo
(projektni poziv 1, oznaka: PP1- 03)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za

kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva in področja poziva:

predmet poziva je financiranje kulturnih pro-
jektov kulturnih organizacij s statusom prav-
ne osebe na področju romske skupnosti v
RS (v nadaljevanju: projekti).

2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne

osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije (v nadaljevanju: upra-
vičene osebe).

Predlagatelj projekta je odgovorni nosi-
lec projekta.

Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen jav-
nosti ter je skladen z Načeli, cilji ter pose-
bnimi ukrepi in kriteriji za (so)financiranje
kulturnih programov in projektov na podro-
čju kulturne dejavnosti italijanske in mad-
žarske narodne skupnosti, romske skupno-
sti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti
in priseljencev v RS za leto 2003. Projekt
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca.

Prednostni projekt je tisti projekt, ki je
skladen z opredelitvijo kriterijev prednostne
obravnave, opredeljenih v Načelih, ciljih
ter posebnih ukrepih in kriterijih za (so)fi-
nanciranje kulturnih programov in projek-
tov na področju kulturne dejavnosti italijan-
ske in madžarske narodne skupnosti, rom-
ske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev v RS za leto
2003.

Finančna uravnoteženost projekta pome-
ni, da se skupne vrednosti predvidenih od-
hodkov in prihodkov celotnega projekta po
posameznih stroškovnih postavkah, prika-
zanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).

3. Osnovno področje poziva: osnovno
področje poziva je kulturna dejavnost rom-
ske skupnosti v RS.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na po-
zivu:

4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predla-
gatelji projektov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno doka-
zilo: kopija izpiska iz registra, iz katere je
razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti – izpisek ne sme biti
starejši od šestih mesecev!);

– zagotavljajo dostopnost projektov jav-
nosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbo-
ra omogočil javno dostopnost!);

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obve-



Stran 838 / Št. 15 / 14. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

zen podpis izjave predlagatelja, navedene v
obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti do ministrstva v letu 2002!);

– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
posredovani ali izbrani na programskem ali
projektnem razpisu ministrstva v letu 2002,
ali tistih projektov, ki so že bili posredovani
ali izbrani na katerem od ostalih razpisov
ministrstva. Izjema so projekti, ki so bili pod-
prti za izvedbo prve faze – priprave (obve-
zen podpis izjave, navedene v obrazcu, o
tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu
z že izbranim projektom!);

– ne prijavljajo projektov, že posredova-
nih ali izbranih na razpisih Filmskega sklada
RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti (obvezen podpis izjave o tem, da pre-
dlagatelj ne sodeluje na pozivu z že izbrani-
mi projektom!);

– in tudi posebne pogoje, kot jih dolo-
čajo Načela, cilji ter posebni ukrepi in kri-
teriji za (so)financiranje kulturnih progra-
mov in projektov na področju kulturne de-
javnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, drugih ma-
njšinskih etničnih skupnosti in priseljencev
v RS za leto 2003.

4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva: izpol-
njevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbe-
nec, ki ga imenuje ministrica za področje,
ki je predmet poziva.

5. Kriteriji poziva:
– trajnejše, vsaj triletno delovanje pre-

dlagatelja na osnovnem področju poziva;
– skladnost z načeli, cilji ter posebnimi

ukrepi in kriteriji za (so)financiranje kultur-
nih programov in projektov na področju kul-
turne dejavnosti italijanske in madžarske na-
rodne skupnosti, romske skupnosti, drugih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljen-
cev v RS za leto 2003.

6. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti predlagatelja, za katere bo v po-
stopku izbire ugotovljena skladnost z nače-
li, cilji ter posebnimi ukrepi in kriteriji za
(so)financiranje kulturnih programov in pro-
jektov na področju kulturne dejavnosti itali-
janske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih et-
ničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto
2003.

Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji
prednostne obravnave, opredeljenimi v Na-
čelih, ciljih ter posebnih ukrepih in kriteri-
jih za (so)financiranje kulturnih programov
in projektov na področju kulturne dejavno-
sti italijanske in madžarske narodne sku-
pnosti, romske skupnosti, drugih manjšin-
skih etničnih skupnosti in priseljencev v
RS, je ovrednoten s točkami na ocenjeval-
ni listi, dostopni v dokumentaciji poziva.
Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo mini-
strstvo na predlog imenovanih strokovnih
komisij uvrstilo na seznam odobrenih pro-
jektov. Najvišje število prejetih točk na po-
sameznem projektu je 16 točk. Najnižji
seštevek točk na posameznem projektu, ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 3 točke, kar
pomeni skladnost z vsaj tremi zgoraj nave-
denimi cilji kulturne politike in/ali kriteriji
prednostne obravnave.

7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektne-
ga poziva, znaša 12,600.000 SIT.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mo-
rajo biti porabljena v proračunskem letu
2003 oziroma v plačilnih rokih, kot jih do-
loča Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št.
118/02).

9. Rok poziva: poziv se začne 14. 2.
2003 in zaključi s porabo razpoložljivih
sredstev oziroma najkasneje 15. 8. 2003.

10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavne obrazce za posamezno razpi-

sno področje po projektih;
– načela, cilji ter posebni ukrepi in krite-

riji za (so)financiranje kulturnih programov
in projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih et-
ničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto
2003;

– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo poziva lahko predlagate-

lji dvignejo v vložišču ministrstva med ura-
dnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure).

Dokumentacijo poziva si lahko predla-
gatelji natisnejo tudi s spletne strani mini-
strstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo
tudi vse ostale podatke, povezane z izved-
bo javnega poziva (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času poziva zainteresiranim predlagateljem
dokumentacijo poziva tudi poslati.

11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-

nih prijavnih obrazcih za posamezno podro-
čje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji poziva.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni poziv 2003 z oznako PP1- 03 in z
obvezno navedbo področja Romska sku-
pnost v RS. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva bese-
dilo poziva in dokumentacija poziva.

Dopolnjevanje vloge je možno do dneva
njene obravnave na strokovni skupini, ki se
bo sestajala vsak prvi torek v mesecu.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo vse vloge
predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena
oseba.

12. Pristojni uslužbenec za dajanje infor-
macij in pojasnil: Marjeta.Prezelj@gov.si.

Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

13. Vpogled v dokumentacijo poziva: za-
interesirane osebe imajo vpogled v doku-
mentacijo poziva v vložišču ministrstva (Can-
karjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je navedeno
pod točko 10.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
skupini.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.

15. Informacija o neposrednem pozivu:
za italijansko in madžarsko narodno skup-
nost se izvede neposredni poziv.

Ministrstvo za kulturo

Št. 56/03 Ob-88123
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02), Mi-
nistrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministr-
stvo) objavlja

javni poziv
za izbor kulturnih projektov na
področju manjšinskih etničnih

skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo
v letu 2003 financirala Republika

Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo

(projektni poziv 2, oznaka PP2 – 03)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za

kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva in področja poziva:

predmet poziva je financiranje kulturnih pro-
jektov kulturnih organizacij s statusom prav-
ne osebe na področju manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev v RS (v nadaljeva-
nju: projekti).

2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne

osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije (v nadaljevanju: upra-
vičene osebe).

Predlagatelj projekta je odgovorni nosi-
lec projekta.

Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javno-
sti ter je skladen z Načeli, cilji ter posebnimi
ukrepi in kriteriji za (so)financiranje kultur-
nih programov in projektov na področju kul-
turne dejavnosti italijanske in madžarske na-
rodne skupnosti, romske skupnosti, drugih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljen-
cev v RS za leto 2003. Projekt je moč raz-
brati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.

Prednostni projekt je tisti projekt, ki je
skladen z opredelitvijo kriterijev prednostne
obravnave, opredeljenih v Načelih, ciljih ter
posebnih ukrepih in kriterijih za (so)financi-
ranje kulturnih programov in projektov na
področju kulturne dejavnosti italijanske in
madžarske narodne skupnosti, romske sku-
pnosti, drugih manjšinskih etničnih skupno-
sti in priseljencev v RS za leto 2003.

Finančna uravnoteženost projekta pome-
ni, da se skupne vrednosti predvidenih od-
hodkov in prihodkov celotnega projekta po
posameznih stroškovnih postavkah, prika-
zanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).

3. Osnovno področje poziva: osnovno po-
dročje poziva je kulturna dejavnost manjšin-
skih etničnih skupnosti in priseljencev v RS.
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4. Splošni pogoji za sodelovanje na po-
zivu

4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predla-
gatelji projektov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno doka-
zilo: kopija izpiska iz registra, iz katere je
razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti – izpisek ne sme biti
starejši od šestih mesecev!);

– zagotavljajo dostopnost projektov jav-
nosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbo-
ra omogočil javno dostopnost!);

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obve-
zen podpis izjave predlagatelja, navedene v
obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti do ministrstva v letu 2002!);

– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
posredovani ali izbrani na programskem ali
projektnem razpisu ministrstva v letu 2002,
ali tistih projektov, ki so že bili posredovani
ali izbrani na katerem od ostalih razpisov
ministrstva. Izjema so projekti, ki so bili pod-
prti za izvedbo prve faze – priprave (obve-
zen podpis izjave, navedene v obrazcu, o
tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu
z že izbranim projektom!);

– ne prijavljajo projektov, že posredova-
nih ali izbranih na razpisih Filmskega sklada
RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti (obvezen podpis izjave o tem, da pre-
dlagatelj ne sodeluje na pozivu z že izbrani-
mi projektom!);

– in tudi posebne pogoje, kot jih dolo-
čajo Načela, cilji ter posebni ukrepi in krite-
riji za (so)financiranje kulturnih programov
in projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih et-
ničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto
2003.

4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva: izpol-
njevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbe-
nec, ki ga imenuje ministrica za področje,
ki je predmet poziva.

5. Kriteriji poziva:
– trajnejše, vsaj triletno delovanje pred-

lagatelja na osnovnem področju poziva;
– skladnost z načeli, cilji ter posebnimi

ukrepi in kriteriji za (so)financiranje kultur-
nih programov in projektov na področju kul-
turne dejavnosti italijanske in madžarske na-
rodne skupnosti, romske skupnosti, drugih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljen-
cev v RS za leto 2003.

6. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti predlagatelja, za katere bo v po-
stopku izbire ugotovljena skladnost z Na-
čeli, cilji ter posebnimi ukrepi in kriteriji za
(so)financiranje kulturnih programov in pro-
jektov na področju kulturne dejavnosti itali-
janske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih et-
ničnih skupnosti in priseljencev v RS za
leto 2003.

Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji
prednostne obravnave, opredeljenimi v Na-
čelih, ciljih ter posebnih ukrepih in kriteri-
jih za (so)financiranje kulturnih programov

in projektov na področju kulturne dejavno-
sti italijanske in madžarske narodne sku-
pnosti, romske skupnosti, drugih manjšin-
skih etničnih skupnosti in priseljencev v
RS, je ovrednoten s točkami na ocenjeval-
ni listi, dostopni v dokumentaciji poziva.
Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo mini-
strstvo na predlog imenovanih strokovnih
komisij uvrstilo na seznam odobrenih pro-
jektov. Najvišje število prejetih točk na po-
sameznem projektu je 16 točk. Najnižji
seštevek točk na posameznem projektu, ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 3 točke, kar
pomeni skladnost z vsaj tremi zgoraj nave-
denimi cilji kulturne politike in/ali kriteriji
prednostne obravnave.

7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektne-
ga poziva, znaša 18,210.091 SIT.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mo-
rajo biti porabljena v proračunskem letu
2003 oziroma v plačilnih rokih, kot jih do-
loča Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št.
118/02).

9. Rok poziva: poziv se prične 14. 2.
2003 in zaključi s porabo razpoložljivih
sredstev oziroma najkasneje 15. 8. 2003.

10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavne obrazce za posamezno razpi-

sno področje po projektih;
– Načela, cilji ter posebni ukrepi in krite-

riji za (so)financiranje kulturnih programov
in projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, drugih manjšinskih et-
ničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto
2003;

– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo poziva lahko predlagate-

lji dvignejo v vložišču ministrstva med ura-
dnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure).

Dokumentacijo poziva si lahko pred-
lagatelji natisnejo tudi s spletne strani mi-
nistrstva http://www.gov.si/mk, kjer naj-
dejo tudi vse ostale podatke, povezane z
izvedbo javnega poziva (zakonski in pod-
zakonski akti, imena članov strokovnih
komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času poziva zainteresiranim predlagateljem
dokumentacijo poziva tudi poslati.

11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-

nih prijavnih obrazcih za posamezno podro-
čje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji poziva.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni poziv 2003 z oznako PP2 – 03 in
z obvezno navedbo področja Manjšinske et-
nične skupnosti in priseljenci v RS. Na hrbt-
ni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).

11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva bese-
dilo poziva in dokumentacija poziva.

Dopolnjevanje vloge je možno do dneva
njene obravnave na strokovni skupini, ki se
bo sestajala vsak prvi torek v mesecu.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev, ki jih ni vložila upravičena
oseba.

12. Pristojni uslužbenec za dajanje infor-
macij in pojasnil: Marjeta.Prezelj@gov.si.

Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

13. Vpogled v dokumentacijo poziva: za-
interesirane osebe imajo vpogled v doku-
mentacijo poziva v vložišču ministrstva (Can-
karjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je navedeno
pod točko 10.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru: ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
skupini.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.

15. Informacija o neposrednem pozivu:
za italijansko in madžarsko narodno skup-
nost se izvede neposredni poziv.

Ministrstvo za kulturo

Št. 53/03 Ob-88124
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št 6/03), in Pravilnikom o strokovnih komi-
sijah (Ur. l. RS, št. 109/02), Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov na
področjih kulturne dediščine, arhivske
in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letu
2003 financirala Republika Slovenija iz

proračuna, namenjenega za kulturo
(programski razpis 2, oznaka P2-03)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana

1. Predmet razpisa in razpisna področja:
Predmet razpisa je financiranje javnih

kulturnih programov nevladnih in zasebnih
kulturnih organizacij s statusom pravne
osebe na področju kulturne dediščine. Na
področjih arhivske in knjižnične dejavnosti
je predmet razpisa javnih kulturnih progra-
mov financiranje nevladnih organizacij s
statusom pravnih oseb (v nadaljevanju: pro-
grami).

2. Pomen izrazov:
Nevladne in zasebne kulturne organiza-

cije s statusom pravne osebe so: društva,
nevladne organizacije ter zasebni zavodi in
gospodarske organizacije, ki delujejo na
razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravi-
čene osebe).

Predlagatelj programa je odgovorni no-
silec programa v vlogi organizatorja, ki po-
slovno in programsko predstavlja in zastopa
kulturno organizacijo.

Program je po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih
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delih dostopen javnosti in ustreza kulturno
sistemskim, strokovnim in drugim kriterijem.
Sestavljajo ga eden ali več programskih
sklopov. Program je moč razbrati iz izpol-
njenega zbirnega prijavnega obrazca.

Osnovno razpisno področje je tisto raz-
pisno področje predlagatelja, ki opredeljuje
predlagateljevo dejavnost.

Programski sklop je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena programska celota, ki
jo je mogoče razbrati iz enega ali več izpol-
njenih prijavnih obrazcev. Sestavljajo ga ena
ali več programskih enot. Zaprošeni zne-
sek financiranja posameznega programske-
ga sklopa lahko dosega do 70% vseh pred-
videnih stroškov in ne sme presegati višine
sredstev, ki so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji na posameznem razpisnem po-
dročju (posebni pogoji!).

Programska enota je posamezna pro-
gramska aktivnost v okviru programskega
sklopa, na primer: izobraževalne delavni-
ce, predavanja, simpoziji, predstavitve,
udeležba na konferenci, razstave, izdaja
strokovne revije, nakup podatkovne zbir-
ke, itd.

Prednostni programski sklop je tisti pro-
gramski sklop, ki je na posameznem razpi-
snem področju v letu 2003 obravnavan
prednostno.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa po posa-
meznih programskih sklopih in vseh pro-
gramskih enotah, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).

3. Osnovna razpisna področja:
3.1 Dejavnosti na področju varstva kul-

turne dediščine:
Program obsega naslednje programske

sklope: strokovno delo na področju dejav-
nosti društev, izobraževanje – na področju
muzeologije, konservatorstva in restavrator-
stva, mednarodno sodelovanje, dostopnost,
promocija, ponudba informacijskih storitev,
programi varovanja ogrožene kulturne dedi-
ščine.

3.2 Arhivska dejavnost:
Program obsega naslednje programske

sklope: strokovno delo na področju dejav-
nosti društev, mednarodno sodelovanje, izo-
braževanje, izdajanje strokovnih publikacij.

3.2 Knjižnična dejavnost:
Program obsega naslednje programske

sklope: strokovno delo na področju dejav-
nosti društev, mednarodno sodelovanje, izo-
braževanje, promocija, izdajanje strokovnih
publikacij, ponudba informacijskih storitev
za knjižnice.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu:

4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predla-
gatelji programov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje dejavno-
sti na področju kulturne dediščine, knjižnič-
ne ali arhivske dejavnosti ter za posredova-
nje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno do-
kazilo: kopija izpiska iz registra, iz katere je
razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti- izpisek ne sme biti
starejši od šestih mesecev!);

– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava predlaga-

telja, da bo v primeru izbora omogočil javno
dostopnost!);

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvez-
no dokazilo: originalna izjava predlagatelja
o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do
ministrstva v letu 2002!);

– da prijavijo v okviru programa vsaj dva
programska sklopa;

– predlagajo programske sklope, kate-
rih zaprošeni znesek financiranja ne pre-
sega 70% vseh predvidenih stroškov (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava predlaga-
telja o nepreseganju finančnega deleža, ki
vsebuje tudi navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža!);

– ne prijavljajo programskih enot, ki so
že bile izbrane na programskem ali pro-
jektnem razpisu ministrstva v letu 2002, ali
tistih programskih enot, ki so že bile
izbrane na katerem od ostalih razpisov
ministrstva. Izjema so programske enote,
ki so bile podprte za izvedbo prve faze –
priprave (obvezno dokazilo: originalna izja-
va o tem, da predlagatelj ne sodeluje na
razpisu z že izbranimi programskimi eno-
tami!);

– ne prijavljajo programskih sklopov ali
programskih enot, izbranih na razpisu Jav-
nega sklada RS za kulturne dejavnosti (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava o tem, da
predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že iz-
branimi programskimi enotami!);

4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija

za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za področja, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih oseb ter dele
vlog (po programskih sklopih) predlagate-
ljev programov, ki ne izpolnjujejo posebnih
razpisnih pogojev.

Strokovne komisije bodo vloge predla-
gateljev obravnavale na podlagi splošnih in
posebnih kriterijev.

5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja

na posameznem programskem sklopu v
preteklem obdobju, s poudarkom na letu
2002:

– trajnejše, vsaj triletno delovanje pre-
dlagatelja na osnovnem razpisnem podro-
čju;

– aktivno delovanje v strokovni javnosti:
objave, nagrade, udeležba na mednarodnih
konferencah in druge reference;

– dostopnost (število obiskovalcev, ude-
ležencev, itd.) in številčni doseg po načelu
teritorialnosti (slovenski kulturni prostor,
mednarodna javnost);

– reference predlagatelja in posamezni-
kov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;

– obseg in kakovost izvedenih progra-
mov v letu 2002 (obvezna priloga: poročilo
o dejavnosti v preteklem letu z oceno kako-
vosti);

5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega programskega sklopa:

– stopnja celovitosti in zaokroženosti; te-
htnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
koncepta ter predvidena pravočasna, uspe-
šna in kakovostna izvedba;

– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokal-
ne interese in predvidena prepoznavnost v

slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;

– stopnja predlagane finančne soudele-
ženosti predlagatelja z lastnimi ali pridoblje-
nimi sredstvi;

– predvidena dostopnost (število obisko-
valcev, udeležencev) in predvideni številčni
doseg po načelu teritorialnosti (slovenski
kulturni prostor, mednarodna javnost);

– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;

– stopnja izvedljivosti programskih sklo-
pov in programskih enot;

– realno ovrednoten in uravnotežen pro-
gramski sklop po programskih enotah;

– obseg programa.
6. Posebni razpisni kriteriji:
Na razpisnem področju kulturna dedi-

ščina je prednostni programski sklop izo-
braževanje na področjih muzeologije, kon-
servatorstva in restavratorstva. V okviru te-
ga programskega sklopa bodo prednostno
obravnavani programi udeležb na delavni-
cah in seminarjih v tujini, programi organi-
zacije mednarodnih delavnic in seminarjev
v Sloveniji ter programi za poslovno (me-
nedžment), programsko in projektno vode-
nje. Prednostno bodo obravnavani tisti pre-
dlagatelji, ki imajo z organizacijo izobraže-
valnih programov večletne izkušnje.

Na programskih sklopih: mednarodno
sodelovanje, dostopnost, promocija, pro-
grami varovanja ogrožene kulturne dedišči-
ne, bodo prednostno obravnavani predlogi,
ki zagotavljajo višjo stopnjo sodelovanja z
javnimi zavodi, višjo dostopnost javnosti do
informacij o kulturni dediščini ali vključe-
nost programov v celoten slovenski etnični
prostor oziroma mednarodni prostor.

Na razpisnem področju knjižnična de-
javnost je prvi prednostni programski sklop
izobraževanje, v okviru tega program orga-
nizacija strokovnih konferenc z mednaro-
dno udeležbo v Sloveniji. Drugi prednostni
programski sklop je izdajanje strokovnih pu-
blikacij, v okviru tega pa izdajanje strokov-
nih revij. Prednostno bodo obravnavani tisti
predlagatelji, ki imajo z organizacijo tovr-
stnih programov večletne izkušnje.

Na razpisnem področju arhivska dejav-
nost sta prednostna programska sklopa iz-
dajanje strokovnih publikacij in izobraževa-
nje. V okviru prvega je prednostno izdajanje
strokovnih revij s področja arhivistike, v okvi-
ru drugega je prednostna organizacija stro-
kovnih posvetovanj. Prednostno bodo
obravnavani tisti predlagatelji, ki imajo z or-
ganizacijo tovrstnih programov večletne iz-
kušnje.

7. Uporaba kriterijev:
Izbrani bodo tisti programi oziroma pro-

gramski sklopi predlagatelja, ki bodo v po-
stopku izbire ocenjeni oziroma ovrednote-
ni višje.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za posamezna raz-
pisna področja so ovrednoteni s točkami in
na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni do-
kumentaciji za posamezno razpisno podro-
čje. Na razpisu bodo izbrani tisti programi
oziroma programski sklopi, ki jih bo mini-
strstvo na predlog imenovanih strokovnih
komisij za osnovna razpisna področja uvr-
stilo na seznam odobrenih programov ozi-
roma programskih sklopov. Najvišje število
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prejetih točk za vse programske sklope je
100 točk (skupno število prejetih točk de-
ljeno s številom odobrenih sklopov). Najni-
žji seštevek točk na posameznem program-
skem sklopu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je
61 točk. Višina odobrenih sredstev za pro-
grame oziroma programske sklope bo odvi-
sna od skupne višine prejetih točk za posa-
mezni programski sklop oziroma program
(od 61 do 100 točk), pri čemer seštevka
točk za splošne razpisne kriterije, navede-
ne pod točkama 5.1 in 5.2, znašata po 40
točk, za posebne razpisne kriterije, nave-
dene pod točko 6., pa 20 točk. Ocenjeva-
nje programskih sklopov bo potekalo opi-
sno po naslednji opisni vrednostni lestvici:
zelo kakovostno (od 86 do 100 točk), ka-
kovostno (od 71 do 85 točk), zadovoljivo
(od 61 do 70 točk), nezadovoljivo (do 60
točk).

8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet program-
skega razpisa 2 (P2- 03), znaša:
127,500.000 SIT. Okvirne razpisne vre-
dnosti po razpisnih področjih in dodatnih
programih za približno število izbranih
programov oziroma predlagateljev so na-
slednje:

– kulturna dediščina: 100,000.000 SIT
za predvidoma 15-17 izbranih predlagate-
ljev,

– arhivska dejavnost: 5,000.000 SIT za
predvidoma 1-2 izbrana predlagatelja,

– knjižnična dejavnost: 22,500.000 SIT
za predvidoma 2-4 izbranih predlagateljev.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02).

10. Razpisni rok:
Razpis se prične 14. 2. 2003 in zaključi

17. 3. 2003.
11. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce za posamezno razpi-

sno področje po programskih sklopih;
– opis razpisnega področja oziroma pro-

gramskega sklopa z navodili in navedbo:
posebnih pogojev in obveznih prilog za po-
samezna razpisna področja po programskih
sklopih;

– ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javne-
ga razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, …).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim pre-
dlagateljem razpisno dokumentacijo tudi po-
slati.

12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na

ustreznih razpisnih obrazcih za posamez-
no področje, programski sklop oziroma

programsko enoto in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti pre-
dložena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana do 17. 3.
2003 oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zape-
čatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – prijava na programski razpis
2003 z obvezno navedbo osnovnega raz-
pisnega področja (kulturna dediščina ali ar-
hivska dejavnost ali knjižnična dejavnost) z
oznako P2-03. Na hrbtni strani ovitka mo-
ra biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
17. 3. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišče ministrstva do 16. ure.

12.2 Za nepopolno se šteje del vloge ali
celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno le v razpisnem roku z nujno ozna-
ko, na katero vlogo ali del vloge se dopolni-
tev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predla-
gatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji raz-
pisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje infor-

macij in pojasnil:
Kulturna dediščina Vida.Koporc@gov.si,
Knjižnična dejavnost Tatjana.Li-

kar@gov.si,
Arhivska dejavnost Nina.Zupancic-Pusa-

vec@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih

medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
Zainteresiranim osebam je omogočen

vpogled v razpisno dokumentacijo v vloži-
šču ministrstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljub-
ljana), kot je navedeno pod točko 11.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-

pisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo priče-
lo 19. 3. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo

Št. 322-03-2/2003/1 Ob-88132
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano objavlja na podlagi 4. člena točke
E Odredbe o financiranju in sofinanciranju
vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94,
19/95, 22/96 in 82/99)

javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje

gradnje gozdnih cest

I. Predmet javnega razpisa: predmet raz-
pisa je subvencija, ki se bo dodeljevala za
gradnjo gozdnih cest.

II. Upravičenci do subvencije so lastniki
gozdov, njihova združenja ali v njihovem
imenu občine in kolikor zberejo po razpis-
nih merilih več kot 70 točk.

V primeru, da je vlagatelj občina, mora
le-ta vlogi priložiti notarsko overjeno poo-
blastilo lastnikov gozdov ali njihovih zdru-
ženj.

III. Sredstva iz naslova subvencij za sofi-
nanciranje gradnje gozdne ceste bo Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no razdelilo med upravičence do višine
31,971.000 SIT.

IV. Delež sofinanciranja s strani Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za gradnjo gozdnih cest znaša 35%, kateri
se glede na razpoložljiva sredstva in števi-
lo upravičencev preračuna v dolžino ce-
ste, ki se bo sofinancirala iz letošnjega jav-
nega razpisa.

V. Merila za izbor upravičencev do sofi-
nanciranja: deleži sofinanciranja bodo na
podlagi meril odobreni do višine razpolo-
žljivih sredstev v letu 2003, ki znaša
31,971.000 SIT iz proračunske postavke
5547 – gradnja in rekonstrukcija gozdnih
cest.

Merila so naslednja:
1. prihranek zaradi skrajšanja spravilne

razdalje, ki ga bo omogočila izgradnja goz-
dne ceste; teža merila je 60 točk

P = dSPR x e/leto/ha
dSPR = SPR1 – SPR2
SPR1 – spravilna razdalja pred izgrad-

njo ceste
SPR2 – spravilna razdalja po izgradnji

ceste
dSPR – sprememba spravilnih razdalj
e/leto/ha – letni možni posek na 1 ha

na površini, ki jo cesta odpira
P – prihranek
Največji izračunani prihranek, ki ga bo

povzročila bodoča cesta, se ovrednoti z
maksimalnim številom 60 točk. Število točk
za ugotovljene prihranke na ostalih gozdnih
cestah se izračuna v sorazmerju z deležem
odstopanja od največjega prihranka;

2. pomembnost ceste za dograjevanje
gozdnega cestnega omrežja: teža merila je
25 točk

– novogradnja je krak že obstoječe ce-
ste – 5 točk,

– novogradnja je povezovalna in nepro-
duktivna cesta – 10 točk,

– novogradnja je povezovalna in produk-
tivna cesta – 20 točk,

– novogradnja odpira s cestami neodpr-
to območje gozdov – 25 točk;

3. gradnja gozdne ceste upošteva ob-
stoj in razvoj višinskih kmetij ter turistične in
rekreativne potrebe; teža merila je – 15 točk

– upošteva – 15 točk,
– ne upošteva – 0 točk;
4. gradnja gozdne ceste začeta v letu

2002; teža merila je – 25 točk
– že začeta in nedograjena gozdna ce-

sta – 25 točk.
Največje možno število točk, ki jih lahko

dobi predlog za gradnjo ceste je 125.
Izračun meril bo za upravičence, ki se

bodo prijavili na razpis, na osnovi podatkov
iz gozdnogospodarskih načrtov, opravil Za-
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vod za gozdove Slovenije na podlagi njiho-
vega zahtevka. Zavod izda tudi potrdilo o že
začeti gradnji.

VI. Vloga za uveljavitev deleža sofinanci-
ranja iz proračunskih sredstev obsega:

– za gradnjo gozdne ceste:
1. pisna prijava z natančnimi podatki o

upravičencu (ime, priimek, naslov, telefon),
naziv ceste, katere izgradnja naj bi se sofi-
nancirala;

2. fotokopija gradbenega dovoljenja, no-
tarsko overjena;

3. izračun predvidene cene za gradnjo
1 km ceste, ki izhaja iz projektne dokumen-
tacije in je potrjen od Zavoda za gozdove
Slovenije;

4. dolžina ceste, za katero se uveljavlja
delež iz proračunskih sredstev v letu 2003;

5. izračun meril iz V. točke tega razpisa.
VII. Rok za uveljavljanje deleža proračun-

skih sredstev: pisno vlogo z oznako ‘’Ne od-
piraj – Gozdna cesta’’ morajo prijavitelji do-
staviti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska
56, 58. Ovojnica s prijavo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa pošiljke do
vključno 17. marca 2003 do 14. ure.

Prepozno vložene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Nepopolne vlo-
ge bodo zavržene po preteku 8 dnevnega
roka za dopolnitev vloge, kolikor vloge ne
bodo v celoti dopolnjene.

VIII. Način izplačila proračunskega dele-
ža: delež sofinanciranja se bo izplačeval v
višini 35% opravljene vrednosti iz situacije
oziroma računa za opravljeno delo in doka-
zila, da je delež upravičencev izplačan za
gradnjo ceste.

IX. Pojasnila v zvezi z razpisom: dodatna
pojasnila povezana z razpisom se dobi na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, tel. 01/478-91-43, Jože Falkner in
Robert Režonja, tel. 01/478-91-42.

X. Obvestilo o izidu javnega razpisa: mini-
strstvo bo vse, ki bodo na razpisu sodelovali,
o izidu razpisa obvestilo najpozneje do 17.
aprila 2003, tiste, ki bodo na podlagi meril in
razpoložljivih proračunskih sredstev prišli v
izbor pa bo pozvalo tudi na podpis pogodbe.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-88044
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 6/03), Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju:
JSKD) objavlja

javni projektni poziv
za izbor kulturnih projektov na
področjih ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki jih bo v letu 2003
financiral Javni sklad Republike

Slovenije za kulturne dejavnosti iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka

PP-2003).
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad

RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.

1. Predmet projektnega poziva in podro-
čja dejavnosti

Predmet projektnega poziva je financira-
nje projektov kulturnih društev, ki bodo iz-
vedeni kot:

– prireditve,
– izobraževanje za potrebe ljubiteljskih

kulturnih dejavnosti,
– založništvo (v nadaljevanju: projekti).
Področja dejavnosti so: glasbena dejav-

nost, gledališka in lutkovna dejavnost, fol-
klorna in etno dejavnost, filmska dejavnost,
plesna dejavnost, likovna dejavnost, literar-
na dejavnost in intermedijska dejavnost (ki
združuje našteta področja).

2. Pomen izrazov
Kulturna  društva  po  tem  pozivu  so

kulturna društva in njihove zveze s sta-
tusom pravne osebe v Republiki Sloveniji,
ki delujejo na razpisnih področjih; za kul-
turno delovanje Slovencev, ki žive v zamej-
stvu, pa tudi ustrezne organizacije iz
zamejstva (v nadaljevanju: upravičene
osebe).

Projekt je programska enota – posamez-
na aktivnost, ki je v celoti in v svojih delih
dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka
ali lutkovna predstava, koreografija, film,
plesni projekt, razstava, literarni dogodek,
publikacija, kulturni dogodek). Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta
lahko dosega do 50% vseh predvidenih
stroškov.

Soorganizator je partner predlagatelja
programa, ki je bistveno vpleten tako v za-
snovo kot tudi v izvedbo in financiranje pro-
jekta. Njegova finančna soudeležba z la-
stnimi ali pridobljenimi sredstvi mora dose-
gati vsaj 10% vseh predvidenih stroškov pro-
jekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo
ne more biti državni proračun, namenjen
kulturi.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih od-
hodkov in prihodkov finančne zgradbe ce-
lotnega projekta (odhodki = prihodki).

3. Pogoji javnega projektnega poziva
Vloge na projektni poziv lahko predložijo

upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirane za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji; to dokažejo s
kopijo odločbe upravne enote o registraciji
društva;

– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in me-
dijem; to dokažejo s podpisano izjavo pre-
dlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost;

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2002, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti do JSKD v letu
2002.

Vloge na projektni poziv morajo izpolnje-
vati naslednje pogoje:

– vsebujejo vse predpisane obrazce in
obvezni prilogi;

– zaprošeni znesek financiranja predla-
ganih kulturnih projektov ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža (če gre

za soorganizacijo, tudi z izvirno izjavo so-
organizatorja o njegovi vsaj 10% finančni
udeležbi;

– opozorilo: v primeru naknadne ugoto-
vitve JSKD, da je predlagatelj isti projekt
prijavil in bil izbran na programskem razpisu
Ministrstva za kulturo, bo pristojni uslužbe-
nec JSKD predlagal strokovni komisiji zavr-
nitev vloge (projekta).

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec za odpiranje vlog, ki ga imenuje
direktor JSKD za posamezna razpisna po-
dročja.

Pristojni uslužbenec za odpiranje vlog
bo predlagal zavržbo vlog neupravičenih
oseb ter projektov, ki ne izpolnjujejo nave-
denih pogojev za sodelovanje na javnem
projektnem pozivu.

4. Splošni kriteriji javnega projektnega
poziva

Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če ima:

– trajnejše, vsaj enoletno delovanje na
razpisnem področju;

– prepoznavnost v slovenskem kultur-
nem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;

– ustrezen, uspešen in kakovosten ob-
seg programa, zlasti v letu 2002 (v prete-
klih dveh letih je samostojno pripravil in iz-
vedel vsaj en zaokrožen projekt – priložite
seznam pomembnejših projektov 2001/
2002).

Predlagani projekt ustreza splošnim kri-
terijem, če:

– je celovit, inovativen, zaokrožen in ima
jasen, utemeljen koncept;

– ima cilje, ki presegajo lokalne inte-
rese;

– ima predvideno izvedbo v letu 2003;
– po vsebini in obliki sodi na področje

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– je prepoznaven v slovenskem kultur-

nem prostoru in/ali v mednarodni javnosti,
bo dostopen javnosti in bo predvidoma ob-
javljen v medijih;

– je realno ovrednoten in ima uravnote-
ženo finančno shemo; razvidno mora biti,
da projektu ni moč pripisati pretežno ko-
mercialnega namena;

– resorno ne spada predvsem na druga
področja (npr. šolstvo – daljše izobraževal-
ne oblike…, šport, znanost, malo gospo-
darstvo ipd.);

– ni komercialne narave in člani izvajal-
ske skupine za izvedbo ne prejemajo pla-
čila.

Prijavljeni projekt ne bo obravnavan
prednostno, če je po zvrsti:

– jubilejna slavnost (razen, če gre za po-
membne novosti v pristopu in programu pri-
reditve ali za zelo pomembno obletnico);

– novoletni ali božični koncert;
– prireditev ob krajevnem ali državnem

prazniku (npr. proslava slovenskega kultur-
nega praznika…);

– program na prireditvi, ki ima pretežno
zabavno družabni značaj, turistična ali na-
rodnozabavna prireditev ali veselica;

– gostovanje po Sloveniji ali v zamejstvu
(razen, če je bistvenega pomena za sloven-
sko ljubiteljsko kulturno dejavnost);

– šola ali večletna izobraževalna oblika,
izdaja audio, video kasete, CD, šolsko lite-
rarno in/ali novinarsko glasilo ali literarno
delo posameznega avtorja;
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– (za publikacije): ni povezan z delova-
njem ljubiteljskih kulturnih društev in njiho-
vih zvez.

4.1 Prednostni kriteriji javnega projekt-
nega poziva

Prednostno  bodo  obravnavani  projek-
ti, ki:

– vključujejo mladino / starejše,
– vključujejo deprivlegirane socialne

skupine,
– krepijo socialno kohezijo.
5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v ce-

loti izpolnjevali splošne in posebne kriteri-
je javnega projektnega razpisa. Izbirna ko-
misija za posamezno razpisno področje bo
ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki
bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v ob-
veznih prilogah in drugem priloženem ma-
terialu (izkazi medijskih objav, programski
listi…).

6. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sred-

stev, namenjenih za predmet projektnega po-
ziva (PP2003), znaša 90,000.000 SIT.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02).

8. Razpisni rok
Javni projektni poziv se prične 14. 2.

2003 in se zaključi 31. 3. 2003, oziroma
do porabe sredstev.

9. Dokumentacija javnega projektnega
poziva

Dokumentacija javnega projektnega po-
ziva obsega:

– besedilo poziva;
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev

predlagatelja in (B) za prijavo posameznega
projekta;

– vzorec zahtevanih izjav;
– navodila za izpolnjevanje obrazcev.
Razpisno dokumentacijo javnega poziva

lahko predlagatelji v razpisnem roku dvig-
nejo na območnih izpostavah in na sedežu
JSKD med uradnimi urami (vsak ponede-
ljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo javnega poziva
se lahko natisne tudi z domače strani JSKD
http://www.jskd.si, kjer so tudi vsi ostali
podatki, povezani z izvedbo javnega poziva.

JSKD je dolžan na pisno zahtevo v času
razpisnega roka zainteresiranim predlaga-
teljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem

jeziku na ustreznih prijavnih obrazcih, vse-
bovati mora vse zahtevane podatke in prilo-
ge in mora biti na ustreznih mestih podpisa-
na in žigosana.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Šte-
fanova 5, 1000 Ljubljana, do 31. 3. 2003
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji stra-
ni ovitka mora biti izpisano: “Ne odpiraj –
Prijava na poziv PP-2003“. Na zadnji strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in

poštni naslov (sedež). Če posamezni pre-
dlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v
svojem, pravilno označenem ovitku.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

11. Izločitev vlog po odpiranju
Pristojni uslužbenec JSKD bo po odpi-

ranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse
vloge, ki so:

– nepravočasne (vloga, ki ni bila oddana
priporočeno na pošto do vključno 31. 3.
2003 oziroma do tega dne ni bila predlože-
na v vložišču JSKD);

– nepopolne (vloga, ki ne vsebuje vseh
zahtevanih obrazcev, podatkov in prilog);

– jih ni vložila upravičena oseba.
12. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij

in pojasnil so: Urška Bittner, svetovalka za
program – urska.bittner@jskd.si. Uradne
ure po telefonu in elektronskih medijih
JSKD so vsak ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 11. ure.

13. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo

razpisno dokumentacijo na sedežu JSKD
(Štefanova 5, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod točko 10 ter na domači strani
JSKD www.jskd.si.

14. Obravnava vlog in obveščanje o iz-
boru

Strokovna presoja pravočasnih, popol-
nih vlog, ki jih je vložila upravičena oseba,
bo potekala najmanj enkrat mesečno po vr-
stnem redu prispetja.

JSKD bo izbral predloge kulturnih pro-
jektov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
in največ do vrednosti, določenih z držav-
nim proračunom.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločit-
vah obveščal praviloma v 15 dneh po zase-
danju in odločitvi strokovne komisije za po-
samezno področje.

Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti

Ob-88045
Na podlagi Zakona o zagotavljanju sred-

stev za nekatere nujne programe RS v kul-
turi (Ur. l. RS, št. 24/98), Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 96/02), 15. člena Akta o ustanovitvi
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilni-
kom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03), Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti objavlja

javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe ljubiteljskih

kulturnih dejavnosti za leto 2003
(v nadaljevanju: poziv, oznaka Prosto-

ri/Oprema 2003).
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad

RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.

1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinancira-

nje nujnih posegov pri investicijskem vzdr-
ževanju prostorov in nakupa opreme za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

2. Osnovna področja javnega poziva
2.1. Investicijsko vzdrževanje prostorov
Predmet investicijskega vzdrževanja ob-

sega investicije v prostore, ki se uporabljajo
za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

2.2. Nakup opreme
Za nakup opreme se šteje vsaka opre-

ma, ki jo ljubiteljska kulturna društva, skupi-
ne in zveze društev uporabljajo za delova-
nje same organizacije ali za izvajanje kultur-
ne dejavnosti.

3. Splošni pogoji za sodelovanje na jav-
nem pozivu

Vloge na javni poziv lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– društva in druga nevladna, neprofitna
in prostovoljna združenja, registrirana kot
pravne osebe v RS, ki posedujejo ali upo-
rabljajo prostore za izvajanje ljubiteljske kul-
turne dejavnosti,

– lokalne skupnosti, javni zavodi in usta-
nove, ki v svojih prostorih omogočajo izva-
janje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava predlaga-
telja o izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti v prostorih navedenih ustanov),

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka sklada v letu 2002, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do sklada (obvezno doka-
zilo: originalna izjava predlagatelja o izpol-
njevanju pogodbenih obveznosti do sklada
v letu 2002!).

Vloge na javni poziv morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:

– vsebujejo vse predpisane obrazce in
obvezne priloge,

– zaprošeni znesek financiranja predla-
ganih projektov ne presega 50% vseh pred-
videnih stroškov; to predlagatelji dokažejo z
navedbo predvidenih finančnih virov za po-
kritje preostalega deleža.

Izpolnjevanje pogojev javnega poziva
ugotavlja pristojni uslužbenec sklada, ki bo
predlagal završbo vlog neupravičenih oseb
ter projektov, ki ne izpolnjujejo navedenih
splošnih pogojev sodelovanja na javnem po-
zivu.

4. Splošni kriteriji javnega poziva
4.1. Predlagatelja upravičuje svojo proš-

njo, ker:
– trajno, že vsaj eno leto deluje na pod-

ročju ljubiteljske kulture,
– ima ustrezen obseg kulturnega progra-

ma (v preteklem letu je samostojno pripravil
in izvedel vsaj tri zaokrožene projekte),

– ima njegovo delovanje ustrezen odmev
v javnosti (reference na področju kulturne-
ga udejstvovanja s poudarkom na letu
2002),

– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese.

4.2. Predlagani projekti investicijskega
vzdrževanja in nakupa opreme so upraviče-
ni do sofinanciranja, ker:

– ohranjajo ali povečujejo učinkovitost
uporabe prostorov za izvajanje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti,

– ohranjajo ali povečujejo učinkovitost
uporabe tehnične opreme za izvajanje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti,

– so celoviti in zaokroženi, tehtno vse-
binsko obrazloženi in utemeljeni,

– so realno ovrednoteni in imajo uravno-
teženo finančno zgradbo,
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– zagotavljajo soudeležbo predlagatelja
z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.

5. Prednostni kriteriji javnega poziva
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki:
– bodo vsebovali nujne projekte preno-

ve, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo
škodo na objektu,

– bodo vsebovali nujne projekte preno-
ve, brez katerih bi bila uporaba zadevnih
prostorov bistveno okrnjena, nepopolna ali
celo onemogočena,

– bodo vsebovali projekte obnove pro-
storov, ki jih uporablja večje število društev
oziroma obiskovalcev,

– bodo vsebovali nakup tehnološke in
tehnične opreme, ki je neobhodno potre-
bna za delovanje predlagatelja,

– bodo omogočali trajnejše delovanje in
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– bodo omogočali kakovostnejšo pripra-
vo in izvedbo umetniške produkcije,

– bodo pripomogli k povezovanju na lo-
kalni in tudi širši ravni,

– bodo omogočali izenačevanje razvoj-
nih standardov po lokalnih skupnostih,

– bodo pripomogli k ohranjanju doseže-
ne stopnje razvoja ljubiteljske kulture.

6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v ce-

loti izpolnjevali splošne in največ predno-
stnih kriterijev javnega poziva. Strokovna ko-
misija bo ustreznost vloge preverjala iz po-
datkov, ki bodo navedeni na prijavnih obraz-
cih, v obveznih prilogah in drugem
priloženem materialu.

7. Okvirna vrednost javnega poziva zna-
ša 26,000.000 SIT.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02).

9. Razpisni roki javnega poziva
Poziv se prične 14. 2. 2003 in je odprt

do 31. 3. 2003 oziroma do porabe sred-
stev.

10. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacijo, ki vsebuje poziv, ustrez-

ne obrazce, navodila in osnutek pogodbe,
lahko prosilci dobijo na območnih izposta-
vah sklada in na sedežu sklada, vsak delov-
ni dan od 10. do 13. ure.

Dokumentacijo javnega poziva si lahko
prosilci natisnejo tudi s spletne strani skla-
da: www.jskd.si. Na pisno zahtevo je moč v
roku trajanja poziva dokumentacijo tudi po-
slati.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne pri-
loge in podatke, določene v dokumentaciji
javnega poziva.

Vloge morajo biti najkasneje do 31. 3.
2003 predložene na naslov: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, pp. 1699, Štefanova
5, 1001 Ljubljana, v zapečatenem ovitku, ki
ima na sprednji strani navedbo naslovnika
in oznako “Ne odpiraj! Prijava na javni poziv
Prostori/Oprema 2003“. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež). Če posamezni predlagatelj
predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem,
pravilno označenem ovitku.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

12. Izločitev vlog po odpiranju
Pristojni uslužbenec sklada bo po odpi-

ranju vlog predlagal završbo vseh vlog, ki
bodo:

– nepravočasne (vloga, ki ni bila oddana
priporočeno na pošto do vključno 31. 3.
2003 oziroma do tega dne ni bila predlože-
na v vložišču sklada);

– nepopolne (vloga, ki ne vsebuje vseh
zahtevanih obrazcev, podatkov in prilog);

– jih ni vložila upravičena oseba.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij

in pojasnil so:
– Marko Studen, sekretar nadzornega sve-

ta sklada (01/24-10-508 ali 031/267-031,
marko.studen@jskd.si),

– Marjeta Turk Ferlič, sekretarka sklada
(01/24-10-524 ali 031/817-358, marje-
ta.turk@jskd.si) vsak delovni dan od 10. do
13, ure, po predhodnem dogovoru pa tudi
zunaj navedenega časa.

Zadnji rok, do katerega lahko prosilci
dobijo informacije, je 28. 3. 2003.

14. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo

razpisno dokumentacijo na sedežu sklada
(Štefanova 5, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod točko 10 ter na domači strani
sklada www.jskd.si.

15. Obravnava vlog in obveščanje o iz-
boru

Strokovna presoja pravočasnih, popol-
nih vlog, ki jih je vložila upravičena oseba,
bo potekala najmanj enkrat mesečno po vr-
stnem redu prispetja.

Sklad bo izbral predloge kulturnih pro-
jektov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
in največ do vrednosti, določenih z držav-
nim proračunom.

Sklad bo predlagatelje o svojih odloči-
tvah obveščal praviloma v 15 dneh po zase-
danju in odločitvi strokovne komisije.

Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti

Ob-88046
Na podlagi Zakona o zagotavljanju sred-

stev za nekatere nujne programe RS v kulturi
(Ur. l. RS, št. 24/98), Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), 15. člena Akta o ustanovitvi Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.
l. RS, št. 6/03), Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe mladinskih
kulturnih centrov za leto 2003

(v nadaljevanju: poziv, oznaka MKC
2003).

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.

1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinancira-

nje nujnih posegov pri investicijskem vzdr-

ževanju prostorov in nakupa opreme za po-
trebe mladinskih kulturnih centrov (v nada-
ljevanju: projekti).

2. Osnovna področja javnega poziva
2.1. Investicijsko vzdrževanje prostorov
Predmet investicijskega vzdrževanja ob-

sega investicije v prostore, ki so v uporabi
ali lasti organizacij, ki se ukvarjajo z mladin-
sko kulturno dejavnostjo.

2.2. Nakup opreme
Za nakup opreme se šteje vsaka opre-

ma, ki jo mladinski kulturni centri potrebuje-
jo za delovanje same organizacije ali za iz-
vajanje kulturne dejavnosti.

3. Splošni pogoji za sodelovanje na jav-
nem pozivu

Vloge na javni poziv lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– mladinski kulturni centri in druga ne-
vladna, neprofitna in prostovoljna združe-
nja, registrirana kot pravne osebe v RS, ki
posedujejo ali uporabljajo prostore za izva-
janje mladinske kulturne dejavnosti,

– lokalne skupnosti, javni zavodi in usta-
nove, ki v svojih prostorih omogočajo izva-
janje mladinskih kulturnih dejavnosti (obvez-
no dokazilo: originalna izjava predlagatelja
o izvajanju mladinskih kulturnih dejavnosti v
prostorih navedenih ustanov!),

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka sklada v letu 2002, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do sklada (obvezno doka-
zilo: originalna izjava predlagatelja o izpol-
njevanju pogodbenih obveznosti do sklada
v letu 2002!).

Vloge na javni poziv morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:

– vsebujejo vse predpisane obrazce in
obvezne priloge;

– zaprošeni znesek financiranja predla-
ganih projektov ne presega 50% vseh pred-
videnih stroškov; to predlagatelji dokažejo z
navedbo predvidenih finančnih virov za po-
kritje preostalega deleža.

Izpolnjevanje pogojev javnega poziva ugo-
tavlja pristojni uslužbenec sklada, ki bo pre-
dlagal završbo vlog neupravičenih oseb ter
projektov, ki ne izpolnjujejo navedenih splo-
šnih pogojev sodelovanja na javnem pozivu.

4. Splošni kriteriji javnega poziva
4.1. Predlagatelja upravičuje svojo proš-

njo, ker:
– trajno, že vsaj eno leto deluje na po-

dročju mladinske kulture,
– ima ustrezen obseg kulturnega progra-

ma (v preteklem letu je samostojno pripravil
in izvedel vsaj tri zaokrožene projekte),

– ima njegovo delovanje ustrezen odmev
v javnosti (reference na področju kulturne-
ga udejstvovanja s poudarkom na letu
2002),

– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese.

4.2. Predlagani projekti investicijskega
vzdrževanja in nakupa opreme so upraviče-
ni do sofinanciranja, ker:

– ohranjajo ali povečujejo učinkovitost
uporabe prostorov za izvajanje mladinskih
kulturnih dejavnosti,

– ohranjajo ali povečujejo učinkovitost
uporabe tehnične opreme za izvajanje mla-
dinskih kulturnih dejavnosti,

– so celoviti in zaokroženi, tehtno vse-
binsko obrazloženi in utemeljeni,
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– so realno ovrednoteni in imajo uravno-
teženo finančno zgradbo,

– zagotavljajo soudeležbo predlagatelja
z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.

5. Prednostni kriteriji javnega poziva
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki:
– bodo vsebovali nujne projekte preno-

ve, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo
škodo na objektu,

– bodo vsebovali nujne projekte preno-
ve, brez katerih bi bila uporaba zadevnih
prostorov bistveno okrnjena, nepopolna ali
celo onemogočena,

– bodo vsebovali projekte obnove pro-
storov, ki jih uporablja večje število mladin-
skih skupin oziroma obiskovalcev,

– bodo vsebovali nakup tehnološke in
tehnične opreme, ki je neobhodno potre-
bna za delovanje predlagatelja,

– bodo omogočali trajnejše delovanje
in na področju mladinskih kulturnih dejav-
nosti,

– bodo omogočali kakovostnejšo pripra-
vo in izvedbo umetniške produkcije,

– bodo pripomogli k povezovanju na lo-
kalni in tudi širši ravni,

– bodo omogočali izenačevanje razvoj-
nih standardov po lokalnih skupnostih.

6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v ce-

loti izpolnjevali splošne in največ predno-
stnih kriterijev javnega poziva. Strokovna
komisija bo ustreznost vloge preverjala iz
podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih
obrazcih, v obveznih prilogah in drugem
priloženem materialu.

7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet javnega
poziva znaša 9,000.000 SIT.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02).

9. Razpisni roki javnega poziva
Poziv se prične 14. 2. 2003 in se zaklju-

či 31. 3. 2003 oziroma do porabe sred-
stev.

10. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacijo, ki vsebuje poziv, ustrez-

ne obrazce, navodila in osnutek pogodbe,
lahko prosilci dobijo na območnih izposta-
vah sklada in na sedežu sklada, vsak delov-
ni dan od 10. do 13. ure.

Dokumentacijo javnega poziva si lahko
prosilci natisnejo tudi s spletne strani skla-
da: www.jskd.si. Na pisno zahtevo je moč
v roku trajanja poziva dokumentacijo tudi
poslati.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne pri-
loge in podatke, določene v dokumentaciji
javnega poziva.

Vloge morajo biti najkasneje do 31. 3.
2003 predložene na naslov: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, pp. 1699, Štefanova
5, 1001 Ljubljana, v zapečatenem ovitku, ki
ima na sprednji strani navedbo naslovnika
in oznako “Ne odpiraj! Prijava na javni poziv
MKC 2003“. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (se-

dež). Če posamezni predlagatelj predloži
več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

12. Izločitev vlog po odpiranju
Pristojni uslužbenec sklada bo po odpi-

ranju vlog predlagal završbo vseh vlog, ki
bodo:

– nepravočasne (vloga, ki ni bila oddana
priporočeno na pošto do vključno 31. 3.
2003 oziroma do tega dne ni bila predlože-
na v vložišču sklada);

– nepopolne (vloga, ki ne vsebuje vseh
zahtevanih obrazcev, podatkov in prilog);

– jih ni vložila upravičena oseba.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij

in pojasnil so:
– Marko Studen, sekretar nadzornega sve-

ta sklada (01/24-10-508 ali 031/267-031,
marko.studen@jskd.si),

– Marjeta Turk Ferlič, sekretarka sklada
(01/2410-524 ali 031/817-358, marje-
ta.turk@jskd.si) vsak delovni dan od 10. do
13. ure, po predhodnem dogovoru pa tudi
zunaj navedenega časa.

Zadnji rok, do katerega lahko prosilci
dobijo informacije, je 28. 3. 2003.

14. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo

razpisno dokumentacijo na sedežu sklada
(Štefanova 5, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod točko 10 ter na domači strani
sklada www.jskd.si.

15. Obravnava vlog in obveščanje o iz-
boru

Strokovna presoja pravočasnih, popol-
nih vlog, ki jih je vložila upravičena oseba,
bo potekala najmanj enkrat mesečno po vr-
stnem redu prispetja.

Sklad bo izbral predloge kulturnih pro-
jektov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
in največ do vrednosti, določenih z držav-
nim proračunom.

Sklad bo predlagatelje o svojih odloči-
tvah obveščal praviloma v 15 dneh po zase-
danju in odločitvi strokovne komisije.

Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti

Ob-88153
1. Naročnik: Čebelarska zveza Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: Brdo pri Lukovici 8,

1225 Lukovica.
3. Vrsta in količina opreme: strojna in

programska oprema za nadzor mede-
nja-15 kpl. (dobava, montaža in usposo-
bitev).

Pisne tehnične zahteve za strojno in pro-
gramsko opremo za nadzor medenja lahko
zainteresirani prevzamete na naslovu naroč-
nika od 10. 2. 2003 do 15. 2. 2003 od 8.
do 15. ure.

4. Kraj dobave: Čebelarski center Slo-
venije.

5. Datum začetka in predvideni datum
zaključka dobave, montaže in usposobitve:
mesec april 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Čebe-
larska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8,

1225 Lukovica, tajnik Anton Tomec, tel.
01/72-96-102.

7. (a) Datum, do katerega se sprejemajo
ponudbe: ponudbe se sprejemajo do 28. 2.
2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Čebelarska zveza Slovenije, Br-
do pri Lukovici 8, 1225 Lukovica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 2003 ob 13. uri, v pisarni Čebelar-
skega centra Slovenije, Brdo pri Lukovici 8,
1225 Lukovica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: lastna menica v višini 5%
ponudbene vrednosti in veljavnostjo 60 dni
od dneva odpiranja ponudb.

10. Pogoji financiranja in plačila: plačilni
rok neto 60 dni po dobavi, montaži in uspo-
sobitvi.

11. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudbeni pogoji morajo
veljati do 30. 6. 2003 (60 dni po zadnji
dobavi - fiksna cena), predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 3.
2003.

12. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 65 točk,
– plačilni pogoji: 15 točk,
– reference: 15 točk,
– rok izvedbe: 5 točk.
Skupno največje možno število točk po

vseh merilih znaša 100 točk.
13. Naročnik ni dolžan oddati naročila in

skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom.
14. Datum in številka objave razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 4. 2. 2003.
Čebelarska zveza Slovenije

Št. 57/03 Ob-88050
Narodna in univerzitetna knjižnica, Turja-

ška 1, Ljubljana objavlja

javni razpis
za oddajo prostorov v najem za
izvajanje gostinske dejavnosti

Predmet najema so prostori na Turjaški
1 v Ljubljani v izmeri 140 m2 (gostinski pro-
stor s točilnim pultom in pomožni prostori)
za opravljanje gostinske dejavnosti za obi-
skovalce knjižnice in zaposlene v okviru
možne funkcionalne rabe lokala.

Prostori so delno opremljeni, ostalo po-
trebno opremo mora zagotoviti najemnik.

Ponudniki so lahko pravne in fizične ose-
be (s.p. ali zasebniki), ki izpolnjujejo pogoje
za opravljanje gostinske dejavnosti.

Okvirna mesečna najemnina znaša
1.000 EUR.

Najemna pogodba bo sklenjena za do-
ločen čas 2 let z možnostjo podaljšanja za
določen ali nedoločen čas.

Ogled prostorov je možen po predho-
dnem dogovoru.

Podrobnejši opis prostorov in pogojev
je v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresi-
rani ponudniki lahko dvignejo vsak delav-
nik od 9. do 12. ure v Narodni in univerzi-
tetni knjižnici, Turjaška 1, Ljubljana (tajniš-
tvo, soba 117 ali 120) ali na spletni strani
www.nuk.uni-lj.si.

Rok za oddajo ponudb je do 28. febru-
arja 2003.

Narodna in univerzitetna knjižnica
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Javne dražbe

Št. 465-03-55/2002 Ob-88007
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 –
odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97 – dopolnitev, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US, 74/98,
12/99 – sklep US, 16/99 – popravek
sklepa US, 12/99 – sklep US, 16/99 –
popravek sklepa US, 59/99 – odločba
US, 70/00, 100/00, 28/01 – odločba
US, 16/02 – odločba US in 51/02), Ured-
be o postopkih prodaje in drugih oblikah
razpolaganja z državnim premoženjem
(Uradni list RS, št. 47/01) in sklepa Ob-
činskega sveta Občine Izola, št.
465-03-55/2002 z dne 19. 12. 2002 Ob-
čina Izola-Comune di Isola, Sončno nabre-
žje št. 8, ki jo zastopa županja Breda Pe-
čan, razpisuje

ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Organizator javne dražbe je Občina
Izola-Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan.

2. Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina: hiša Cankarjev drevored št.
8 – stoječa na parcelni št. 240, v naravi
stavbišče v izmeri 93 m2 in dvorišče v izme-
ri 122 m2, pripisana v vl. št. 198 k.o. Izola
mesto, v lasti Občine Izola. Koristna površi-
na stavbe meri 139,5 m2 in je namenjena
za stanovanja ali za poslovne dejavnosti, ki
niso moteče in pri svojem obratovanju ne
povzročajo škode v okolju (pisarne ipd.).

Izklicna cena za opisano nepremičnino
je 50,085.932 SIT.

3. Nepremičnina opisana v 2. točki te
objave je predmet prodaje na javni dražbi.

4. Izklicna cena predmeta prodaje zaje-
ma komunalni prispevek, ne zajema pa 2%
davka na promet nepremičnin, ki bo obra-
čunan na izklicano ceno in ga je zavezan
plačati uspeli dražitelj.

Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno je 100.000 SIT.

5. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dol-
žan plačati kupnino v roku 8 dni od overitve
podpisa prodajalca na prodajni pogodbi.
Vplačana varščina bo uspelemu dražitelju
vračunana v kupnino.

6. Nepremičnina opisana v drugi točki
te objave preide v last in posest uspelega
dražitelja – kupca po plačilu celotne kupni-
ne in vseh stroškov, nastalih v zvezi s to
dražbo.

7. Javna dražba bo v torek, 4. marca
2003, s pričetkom ob 9. uri v sejni sobi
Občinskega sveta Občine Izola, Kristanov
trg št. 1, Izola. Interesenti se morajo pred
pričetkom javne dražbe, in sicer med 8.30
in 9. uro izkazati z dokazili iz točke osem te
objave, da lahko sodelujejo na dražbi.

8. Interesenti, ki želijo sodelovati na jav-
ni dražbi, morajo pred njenim začetkom
vplačati kavcijo v višini 5,100.000 SIT na
račun Občine Izola št. 01240-0100006381,

ki se vodi pri Banki Slovenije. Potrdilo o
plačilu kavcije morajo interesenti predložiti
komisiji najkasneje pred začetkom javne
dražbe.

Dražitelj mora pred pričetkom javne dra-
žbe predložiti komisiji, če je fizična oseba
potrdilo o državljanstvu Republike Sloveni-
je, če je pravna oseba pa izpisek iz sodne-
ga registra, ki ni starejši od 30 dni.

9. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno vplačano kavcijo v roku 5
dni po opravljeni javni dražbi. Kavcija se ne
obrestuje.

10. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite v stavbi Občine Izola, Po-
stojnska ulica št. 3, Izola ali na telefon
05/66-00-200 – kontaktna oseba Borka
Pavič.

11. Drugi pogoji:
– Pogodba za predmet javne dražbe mo-

ra biti sklenjena v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni skle-
njena v tem roku, se iz položene kavcije
plačajo stroški izvedbe javne dražbe, kate-
re je zavezan plačati uspeli dražitelj, pre-
ostali del kavcije pa se prenese v last obči-
ne Izola.

– V primeru, da uspeli dražitelj ne pri-
stopi k podpisu pogodbe, se v roku 8 dni
pozove k podpisu pogodbe prvega nasled-
njega dražitelja, ki je ponudil naslednjo
najvišjo ceno in sicer za ceno, ki jo je po-
nudil.

– 2% davek na promet nepremičnin od
izklicane cene, stroški overitve pogodbe pri
notarju, stroški vknjižbe v zemljiško knjigo
ter vse ostale stroške, nastale v zvezi z iz-
vedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v
kupnino plača kupec.

– V pogodbah bodo opredeljene vse pra-
vice in obveznosti pogodbenih strank, poleg
tistih, navedenih v tej objavi, tudi način izro-
čitve nepremičnin v posest kupcu.

– Prodajalec ima za nepremičnine, ki so
predmet prodaje predkupno pravico za do-
bo 5 let od izročitve posamezne nepremič-
nine v last in posest kupcu.

– Prodaja poteka po načelu videno –
kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij v zvezi s prodano ne-
premičnino.

Občina Izola

Razpisi delovnih
mest

Št. 129/03 Ob-87703
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Re-

publike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana,
razpisuje prosto delovno mesto

direktor sektorja za kmetijstvo – de-
lavec s posebnimi pooblastili in odgo-
vornostmi,

za katerega je potrebno, poleg splo-
šnih pogojev po zakonu, izpolnjevati še na-
slednje:

– visoka univerzitetna izobrazba kmetij-
ske smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,

– poznavanje Zakona o splošnem uprav-
nem postopku,

– organizacijske in vodstvene sposob-
nosti,

– znanje enega svetovnega jezika.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po
objavi na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
58, Ljubljana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po opravljeni izbiri.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 1111-110/2003-0515 Ob-87762
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški 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 Radovljici.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-87814
Upravni odbor Inštituta za ekonomska

raziskovanja, Ljubljana, Razpisna komisija,
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, raz-
pisuje delovno mesto

direktorja
Inštituta za ekonomska raziskovanja.
Mandat direktorja traja 5 let.
Kandidat mora poleg z zakonom dolo-

čenih pogojev izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– imeti mora doktorat s področja eko-
nomskih ved,

– v zadnjih 4 letih mora imeti samostoj-
no objavljena znanstvena ali strokovna dela
z ekonomskega področja, ki dosegajo naj-
manj 20 točk po pravilniku, ki ureja izvolitev
v znanstveno-raziskovalne in raziskoval-
no-razvojne nazive,

– imeti mora izkušnje pri organiziranju in
vodenju raziskovalnega dela na ekonom-
skem področju,

– aktivno mora obvladati najmanj dva tu-
ja jezika,

– pripraviti mora razvojni program Inšti-
tuta,

– imeti mora najmanj 5 let delovnih izku-
šenj pri opravljanju podobnih del in nalog.

Ponudbe z dokazili o strokovnosti in s
podatki o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpi-
sa na naslov: Inštitut za ekonomska razisko-
vanja, Kardeljeva ploščad 17, 1109 Ljublja-
na, v zaprti ovojnici z oznako “Za razpisno
komisijo“.

O izidu razpisa bomo prijavljene kandi-
date obvestili v 15 dneh po sklepu Uprav-
nega odbora inštituta.
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Za morebitne informacije se obrnite na
tajništvo inštituta, Kardeljeva ploščad 17,
1109 Ljubljana, tel. 01/53-03-810.

Inštitut za ekonomska raziskovanja

Št. 15/2003 Ob-88060
Svet Javnega zavoda Otroškega vrtca

Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240
Šmarje pri Jelšah razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,

določene v 53. in 145. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in
22/00) ter 43. členom Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja - ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.

Mandat bo trajal 5 let. Začetek dela
21. 4. 2003.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in o dosedanjih delov-
nih izkušnjah pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na omenjeni naslov, s pripisom Za
razpis ravnatelja/ice.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru
prejeli v zakonitem roku.

Javni zavod Otroški vrtec
Šmarje pri Jelšah

Ob-88094
Vlada Republike Slovenije razpisuje pro-

sto delovno mesto
načelnika Upravne enote Slovenj

Gradec.
Kandidati morajo izpolnjevati:
1. splošne pogoje, določene z zakonom,
2. posebne pogoje, ki jih določa 4. člen

Zakona o delavcih v državnih organih (Ura-
dni list RS, št. 15/90, 5/91,18/91, 22/91,
2/91-2, 4/93, 70/97, 87/97 in 38/99):

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je polnoleten;
– da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki

je po zakonu ovira za sklenitev delovnega
razmerja v državnem organu;

– da aktivno obvlada slovenski jezik;
3. posebne pogoje, določene v pravilni-

ku o notranji organizaciji in sistemizaciji de-
lovnih mest:

– da ima univerzitetno izobrazbo pravne
ali druge ustrezne družboslovne smeri;

– da ima najmanj 10 let delovnih izku-
šenj;

4. dodatna znanja, določena v pravilniku
o notranji organizaciji in sistemizaciji delov-
nih mest:

– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku.

Postopek izbire kandidatov bo vodila šti-
ričlanska komisija za izbiro kandidatov za
načelnika Upravne enote Slovenj Gradec,
imenovana s sklepom ministra za notranje
zadeve. S kandidati, ki izpolnjujejo pogoje,
bo opravljen razgovor in izveden izbirni po-
stopek na podlagi naslednjih meril:

– motiviranosti,
– komunikacijskih sposobnosti,
– poznavanja dela oziroma pravnega

okvira dela upravne enote,
– poznavanje razvojnega koncepta dr-

žavne uprave,

– inovativnosti,
– ustne obrazložitve programa dela in vi-

zije razvoja upravne enote.
Delovno razmerje z izbranim kandidatom

bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.

Prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda

Ministrstvo za pravosodje,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem stro-

kovnem izpitu iz upravnega postopka,
– življenjepis, ki vsebuje tudi opis dose-

danjih delovnih izkušenj,
– pisni program dela in vizije razvoja

upravne enote.
Pisne prijave z dokazili sprejema Kadrov-

ska služba Vlade Republike Slovenije, Erjav-
čeva 15, Ljubljana v roku 8 dni od objave
javnega razpisa. Upoštevale se bodo le po-
polne vloge. O izidu bodo kandidati obvešče-
ni v roku 8 dni po sprejetju sklepa o izbiri.

Vlada Republike Slovenije

Druge objave

Ob-88014
Na podlagi 44. in 47. člena zakona o

socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01, 6/02 in 110/02) in 5. čle-
na Pravilnika o koncesijah na področju so-
cialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97,
57/99 in 54/01) ter v skladu s sklepom
ministra za delo, družino in socialne zadeve
št. 663-05-001/03 z dne 16. 1. 2003, ob-
javlja Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje
socialno varstvene storitve vodenja in
varstva ter zaposlitve pod posebnimi
pogoji ter institucionalnega varstva
1. Koncedent: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Predmet koncesije:
A) socialno varstvena storitev zaposlitve

pod posebnimi pogoji (v nadaljevanju: sto-
ritev A),

B) socialno varstvena storitev institucio-
nalnega varstva za upravičence do storitve
vodenja, varstva ter zaposlitve pod pose-
bnimi pogoji (v nadaljevanju: storitev B).

Opis storitve:
– storitev A se izvaja samo v trajanju 8 ur

pet dni v tednu,
– storitev B se izvaja v trajanju 16 ur pet

dni v tednu ter 24 ur čez vikende in dela
proste dneve v skladu s pogoji, ki jih pred-
pisuje Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 52/95, 2/98, 19/99 in 28/99- v nada-
ljevanju: Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev).

3. Obseg razpisane koncesije: v skladu
s sklepom ministra z dne 16. 1. 2003 se
razpisuje koncesija:

– za storitev A: zaposlitev pod posebni-
mi pogoji 32 mest,

– za storitev B: institucionalno varstvo
13 mest.

4. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: celotno območje Re-
publike Slovenije.

5. Upravičenci storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija:

Upravičenci do storitve A so odrasle te-
lesno in duševno prizadete osebe:

– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju

in z dodatnimi motnjami v gibanju,
– z lažjo motnjo v duševnem razvoju in

dodatnimi motnjami,
– z težjo motnjo v duševnem razvoju ob

lažjih dodatnih motnjah.
Upravičenci do storitve B so upravičen-

ci, ki so vključeni v dnevno obliko varstva v
varstveno delovnih centrih in potrebujejo
storitev B.

6. Začetek in čas trajanja koncesije: kon-
cesija se bo začela izvajati v skladu s po-
godbenimi določili in se odda za obdobje 7
let z možnostjo podaljšanja.

7. Viri financiranja storitev
Za storitev A so viri financiranja na-

slednji:
– za upravičence iz 2. odstavka

100. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02 in
110/02 – v nadaljevanju: ZSV) zagotovi
sredstva koncendent iz proračuna Republi-
ke Slovenije,

– za ostale upravičence se sredstva za-
gotovijo na način in po postopkih, ki so
določeni v ostalih določilih ZSV in Uredbi o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 38/02 in 106/02 – v nadaljevanju: Ured-
ba o merilih za določanje oprostitev pri pla-
čilih socialno varstvenih storitev).

Za storitev B so viri financiranja na-
slednji:

– upravičenci v skladu z drugim odstav-
kom 100. člena ZSV krijejo stroške sami. V
primeru, da le-ti ne zadoščajo, krije stroške
v skladu s 4. alineo 99. členom ZSV občina
stalnega bivališča.

8. Način in roki plačila za opravljanje
storitve: se uredijo s koncesijsko pogodbo.

Ceno storitve določi koncesionar v so-
glasju s koncedentom in v skladu s Pravilni-
kom o metodologiji za oblikovanje cen soci-
alnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02 in 107/02).

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar

Na javni natečaj se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki v skladu s 17. členom
Pravilnika o koncesijah na področju social-
nega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:

9.a) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar za storitev A:

– da je pridobil koncesijo za opravljanje
storitve vodenja in varstva in jo že izvaja,

– da ima zagotovljeno zadostno število
strokovnih delavcev in strokovnih sodelav-
cev za izvajanje storitve, ki je predmet jav-
nega natečaja,

– da izpolnjuje minimalne tehnične po-
goje za opravljanje storitve, ki je predmet
javnega natečaja,
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– ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve, ki je predmet javnega na-
tečaja,

– zagotavlja kakovostno izvajanje
storitev.

9.b) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar za storitev B:

– je registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega natečaja,

– pogoje iz 60, 65. in 66. člena ZSV za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga natečaja,

– ima zagotovljeno zadostno število stro-
kovnih delavcev in strokovnih sodelavcev
ter zagotavljajo ustrezno vodenje dejavno-
sti, ki je predmet javnega natečaja,

– izpolnjuje minimalne tehnične pogoje
za opravljanje storitve, ki je predmet javne-
ga natečaja,

– ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitev, ki je predmet javnega na-
tečaja,

– zagotavlja kakovostno izvajanje sto-
ritev.

10. Dokazila, ki jih mora ponudnik pre-
dložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev

Ponudniki, ki se prijavljajo na javni na-
tečaj morajo v skladu s 18. členom Pra-
vilnika o koncesijah na področju social-
nega varstva predložiti naslednja dokazila
o izpolnjevanju pogojev in popolnosti po-
nudbe:

10.a) Dokazila, ki jih mora ponudnik pre-
dložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
za storitev A:

– prijavo, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije,

– organizacijsko shemo ponudnika s pri-
kazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi
ter pogodbami oziroma izjavami o njihovi
zaposlitvi.Ponudniki izpolnijo tudi razpisni
obrazec 2-A iz katerega je razvidno, da iz-
polnjujejo pogoje, ki jih določa Pravilnik o
standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev,

– reference ponudnika s področja jav-
nega natečaja oziroma izjavo ponudnika o
tem, koliko časa ima izkušnje pri delu s
ciljno populacijo,

– dokazilo o lastništvu prostorov z zem-
ljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogod-
bo za objekt ali prostor, kjer se bodo oprav-
ljale storitve, ki so predmet javnega na-
tečaja,

– projektno dokumentacijo za objekt ozi-
roma prostore, iz katere je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev v
skladu z določili Pravilnika o tehničnih po-
gojih za izvajanje socialno varstvene stori-
tve vodenja in varstva ter zaposlitev pod po-
sebnimi pogoji ter za izvajanje institucional-
nega varstva uporabnikov te storitve (Ura-
dni list RS, št. 101/00),

– dokazila o zagotovljeni opremi za izva-
janje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev,

– program dela, iz katerega je razvidna
ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja
storitev, število uporabnikov, metode dela
ter druge podatka pomembne za uspešno
izvajanje predmeta javnega natečaja,

Ponudnik, ki se prijavlja na natečaj za
opravljanje storitev na več različnih lokaci-
jah, mora dokazila iz 4., 5., 6. in 7. alinee
priložiti za vsako lokacijo posebej.

10.b) Dokazila, ki jih mora ponudnik pre-
dložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
za storitev B:

– prijavo, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije,

– dokazilo o registraciji ponudnika, iz ka-
terega je razvidno, da je registriran za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
tečaja ali dovoljenje za delo Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve za oprav-
ljanje te storitve,

– dokazilo o vpisu v davčni register ozi-
roma davčno številko,

– organizacijsko shemo ponudnika s pri-
kazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi
ter pogodbami oziroma izjavami o njihovi
zaposlitvi.Ponudniki izpolnijo tudi razpisni
obrazec 2-B iz katerega je razvidno, da iz-
polnjujejo pogoje, ki jih določa Pravilnik o
standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev,

– spisek strokovnih referenc ponudni-
ka s področja javnega natečaja oziroma
izjavo, da ima ponudnik izkušnje pri delu z
uporabniki storitve, ki je predmet javnega
natečaja,

– projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje, za katerega je razpisana kon-
cesija,

– dokazilo o lastništvu prostorov z zem-
ljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogod-
bo za objekt ali prostor, kjer se bodo oprav-
ljale storitve, ki so predmet javnega na-
tečaja,

– projektno dokumentacijo za objekt ozi-
roma prostore, iz katere je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev v
skladu z določili Pravilnika o tehničnih po-
gojih za izvajanje socialno varstvene stori-
tve vodenja in varstva ter zaposlitev pod po-
sebnimi pogoji ter za izvajanje institucional-
nega varstva uporabnikov te storitve (Uradni
list RS, št. 101/00),

– dokazila o zagotovljeni opremi za izva-
janje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev,

– uporabno dovoljenje za objekt oziro-
ma prostor v skladu z Zakonom o graditvi
objektov (Uradni list SRS, št. 29/86, RS.
št. 40/94 – odl. US, 69/94 – odl. US,
59/96, 83/98 – odl. US, 45/99, 42/00 –
odl. US in 52/00) oziroma dokazilo o vlo-
ženi vlogi za pridobitev uporabnega dovo-
ljenja,

– program dela, iz katerega je razvidna
ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja
storitev, število uporabnikov, metode dela
ter druge podatka pomembne za uspešno
izvajanje predmeta javnega natečaja,

– predlog cene storitve na obrazcu PRI-
LOGA 1 Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen socialno varstvenih storitev (Ura-
dni list RS, št. 36/02 in 107/02).

Ponudnik, ki se prijavlja na natečaj za
opravljanje storitev na več različnih lokaci-
jah, mora dokazila iz 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11. in 12. alinee priložiti za vsako loka-
cijo posebej.

11. Kriteriji in merila za izbiro ponud-
nikov

Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije, ki je predmet tega jav-
nega natečaja, uporabil naslednje kriterije:

11.a) Kriteriji in merila za izbiro ponudni-
kov za storitev A:

– reference na področju predmeta jav-
nega natečaja,

– kvaliteta predloženega programa izva-
janja storitev in sicer z vidika raznolikosti
programa.

Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoš-
tevali kriteriji v naslednjem razmerju:

– reference – do 30 točk,
– kvaliteta programa – do 70 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponu-

dnikov na naslednji način:
Reference na področju predmeta javne-

ga natečaja:
– ponudnik ima več kot triletne izkušnje

pri delu s ciljno populacijo – 30 točk,
– ponudnik ima manj kot triletne izkuš-

nje pri delu s ciljno populacijo – 10 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik

prejme največ 30 točk.
Kvaliteta predloženega programa izvaja-

nja storitev in sicer z vidika:
– raznolikosti storitve zaposlovanja pod

posebnimi pogoji: za vsak program znotraj
zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki prispe-
va k raznolikosti in kvaliteti ponudbe prejme
10 točk.

V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 70 točk.

Pri ponudniku, ki se prijavlja na natečaj z
več lokacijami, bo točkovanje opravljeno za
vsako lokacijo posebej.

Število točk bo upoštevano pri delitvi šte-
vila mest tako, da bodo glede na svojo po-
nudbo večji delež dobili ponudniki z večjim
številom točk. Kot ponudba bo upoštevano
število mest, za katerega ponudnik izpolnju-
je tehnične in kadrovske pogoje.

11.b) Kriteriji in merila za izbiro ponudni-
kov za storitev B:

– pokritost potreb glede na predviden
obseg mreže javne službe po Nacionalnem
programu socialnega varstva do leta 2005
na področju upravne enote,

– reference na področju predmeta jav-
nega natečaja,

– kvaliteta predloženega programa izva-
janja storitev in sicer z vidika,

– raznolikost programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– ciljne populacije,
– obseg izvajanja dodatnih aktivnosti.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoš-

tevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb – do 60 točk,
– reference – do 10 točk,
– kvaliteta programa – do 30 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponu-

dnikov na naslednji način:
Pokritost potreb glede na predviden ob-

seg mreže javne službe po Nacionalnem
programu socialnega varstva do leta 2005
na področju upravne enote:

Pokritost v %

35% in več 0 točk
30 – 34,9% 10 točk
24 – 29,9% 20 točk
18 – 23,9% 30 točk
12 – 17,9% 40 točk
6 – 11,9% 50 točk
0 – 5,9% 60 točk
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Reference na področju predmeta javne-
ga natečaja:

– ponudnik že izvaja storitev, ki je pred-
met razpisa – 10 točk,

– ponudnik še ne izvaja razpisane stori-
tve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 5 točk.

V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 10 točk.

Kvaliteta predloženega programa izvaja-
nja storitev in sicer z vidika

– raznolikosti programa: za vsako de-
javnost znotraj vodenja, varstva in zaposli-
tve pod posebnimi pogoji, ki prispeva k
raznoliki in kvalitetni ponudbi prejme 2 toč-
ki, pri čemer lahko ponudnik doseže naj-
več 8 točk,

– tehničnih pogojev: če ponudnik upo-
rabnikov zagotavlja višje pogoje kot so do-
ločeni po Pravilniku o tehničnih pogojih za
izvajanje socialno varstvene storitve vode-
nje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi
pogoji ter izvajanje institucionalnega varstva
uporabnikov te storitve (Uradni list RS, št.
101/00) prejme 4 točke,

– metod dela:
– če ponudnik zagotavlja skupinsko

obravnavo uporabnikov prejme 2 točki;
– če ponudnik zagotavlja skupinsko in

individualno obravnavo uporabnikov prejme
4 točki,

– ciljne populacije:
– če je večina uporabnikov z lažjo

motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi
motnjami prejme 2 točki,

– če je večina uporabnikov z zmerno
motnjo v duševnem razvoju prejme 4 točke,

– če je večina uporabnikov z zmerno
motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi
motnjami v gibanju prejme 6 točk,

– če je večina upravičencev s težjo
motnjo v duševnem razvoju ob lažjih dodat-
nih motnjah prejme 8 točk.

– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
za vsako od dodatnih prostočasovnih in kre-
ativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom
izven storitve (letovanja, športne in kulturna
udejstvovanja) prejme ponudnik 2 točki, pri
čemer lahko prejme največ 6 točk.

Pri ponudniku, ki se prijavlja na natečaj z
več lokacijami, bo točkovanje opravljeno za
vsako lokacijo posebej.

Število točk bo upoštevano pri delitvi šte-
vila mest tako, da bodo glede na svojo po-
nudbo večji delež dobili ponudniki z večjim
številom točk. Kot ponudba bo upoštevano
število mest, za katerega ponudnik izpolnju-
je tehnične in kadrovske pogoje.

12. Rok in način prijave na javni natečaj:
Rok za oddajo ponudb je 17. 3. 2003.

Šteje se, da je ponudba prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka za oddajo do
15. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni natečaj v zaprti kuverti na naslov Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z oz-
nako v levem zgornjem kotu na prednji strani
kuverte, in sicer: “Ne odpiraj – Prijava za
javni natečaj za podelitev koncesije – VDC”.

V primeru, da ponudnik prijavlja obe sto-
ritvi, mora vsako ponudbo izpolniti ločeno
in ju poslati vsako posebej.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
ponudnika.

Nepravočasne ali nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neod-
prte.

13. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev
koncesijske pogodbe

Minister za delo, družino in socialne za-
deve bo na podlagi poročila o pregledu in
presoji ponudb strokovne komisije najkasne-
je do 7. 7. 2003 izbral ponudnike, ki jim bo z
odločbo podelil koncesijo za opravljanje sto-
ritev, ki so predmet javnega natečaja.

Z izbranimi ponudniki bo podpisana po-
godba o koncesiji po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije.

14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije

Razpisno dokumentacijo dobijo intere-
senti na recepciji Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5, IV nadstropje. Dodatne informacije o jav-
nem natečaju je mogoče dobiti po telefonu
ali osebno med 9. in 10. uro, v času od
14. 2. 2003 do 28. 2. 2003 pri Vladuški
Cimperman, na tel. 01/478-33-80 ali
01/478-33-76 in pri Petru Stefanoski, tel.
478-33-87.

Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumen-

tacije,
– prijavo na natečaj- Priloga 1,
– obrazec 2-A in 2-B o zadostnem števi-

lu delavcev,
– obrazec za predlog cene socialno var-

stvene storitve- Priloga 1 iz Pravilnika o me-
todologiji za oblikovanje cen socialno var-
stvenih storitev,

– pregled pokritosti potreb po stanju
april 2002,

– osnutek pogodbe.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 145-2/03-1-1033 Ob-88001
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Glinška 12, Ljubljana, na podlagi
66.a člena Zakona o zaposlovanju in zava-
rovanju za primer brezposelnosti (Uradni list
RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94,
80/97, 69/98, 67/02), 8. člena Pravilnika
o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij
za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99,
79/00) in 2. ter 12. člena Pravilnika o
opravljanju strokovnih izpitov (Uradni list RS,
št. 22/99) objavlja

roke
za opravljanje strokovnega izpita za

zaposlene v agencijah za zaposlovanje
in skladih dela

1. Zavod bo v letu 2003 organiziral stro-
kovne izpite vsako prvo sredo v mesecu,
od meseca aprila dalje, razen v juliju in av-
gustu.

Kolikor je razpisni datum dela prost dan
se strokovni izpit opravlja prvo naslednjo
sredo v mesecu.

2. V posameznem roku lahko opravlja
strokovni izpit do 16 kandidatov. Kandidati
bodo razporejeni glede na vrstni red pri-
jave.

Če bo za posamezni izpitni rok prijavlje-
nih manj kot 5 kandidatov, se strokovni izpit
ne bo izvajal.

3. Strokovni izpit bo potekal v prostorih
Zavoda Republike Slovenije za zaposlova-
nje.

Kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni pred
rokom, bodo pravočasno obveščeni o kraju
in uri strokovnega izpita.

Pisne odjave strokovnega izpita so mož-
ne 3 dni pred izpitnim rokom. V nasprot-
nem primeru se šteje, da kandidat izpita ni
opravil.

4. V primeru neuspešno opravljenega iz-
pita, je omogočeno ponovno opravljanje na
dan, ki ga določi izpitna komisija. Izpit je
mogoče opravljati trikrat, vendar v primeru
tretje ponovitve, stroške opravljanja izpita
nosi kandidat.

5. Kandidati pošljejo prijavnico v Službo
za kadrovske in organizacijske zadeve, Za-
voda Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana.

Prijavnica je objavljena na spletnih stra-
neh zavoda (www.ess.gov.si) v rubriki Iz de-
javnosti, Za koncesionarje. Na podlagi pri-
jave k izpitu bo kandidat dobil seznam po-
trebne literature za strokovni izpit.

Dodatne informacije dobite v Službi za
kadrovske in organizacijske zadeve, Zavo-
da Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana, tel. 01/200-23-92
(Dalibor Pavela).

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 1761-054-13/2003/23 Ob-88220
Na podlagi 10. člena Pravilnika o obliki

in besedilu pečatov državnih organov v Re-
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17 z dne
30. 4. 1990), Pravilnika o izvajanju zakona
o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št.
19 z dne 17. 10. 1991) in Pravilnika o spre-
membi pravilnika o izvajanju zakona o nad-
zoru državne meje (Uradni list RS, št. 9 z
dne 6. 2. 1998) vam posredujemo informa-
cijo o izločitvi vstopne štampiljke mejne kon-
trole, cestnega mejnega prehoda Obrežje z
dne 5. 1. 2003:

– štampiljka je bila pravokotne oblike, v
velikosti 38 mm x 22 mm,

– obrobljena je bila z enojno ravno črto,
– v zgornjem delu je bil napis “SLOVE-

NIJA“,
– v desnem zgornjem kotu se je nahajal

simbol, ki je označeval cestni mejni pre-
hod,

– v sredini štampiljke se je nahajala av-
tomatska nastavitev datumske štampiljke -
datirke,

– v spodnjem levem kotu je bil simbol, ki
označuje vstop v državo,

– na sredini, v spodnjem delu je bil naziv
mejnega prehoda “OBREŽJE“,

– v spodnjem desnem kotu pa je bila
številka štampiljke “08“.

S to objavo, štampiljko mejne kontrole
razglašamo za neveljavno.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-87757
Šiviljstvo, Milena Škoberne s.p., s sede-

žem Dolenji Leskovec 4a, 8280 Brestanica
in obrtnim dovoljenjem št.
040149/0447/00-29/1995 izdanim dne
6. 3. 1995 preneha z opravljanjem obrtne
dejavnosti z dnem 1. 5. 2003.
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Obvestila o registracijah
potrjenih specifikacij za

priznane označbe
posebnih kmetijskih

pridelkov oziroma živil

Št. 324-01-10/2002/32 Ob-88002
Urad Republike Slovenije za priznavanje

označb kmetijskih pridelkov oziroma živil pri
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano na podlagi šestega odstavka 8. čle-
na Pravilnika o postopkih za priznavanje oz-
načb posebnih kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil (Uradni list RS, št. 44/02) objavlja

obvestilo
o registraciji potrjene specifikacije za

priznano označbo geografskega
porekla NANOŠKI SIR

1. Po končanem javnem posvetovanju in
seznanitvi strokovnih institucij z vlogo za
priznanje označbe geografskega porekla
Nanoški sir, ki sta trajala od 7. 6. 2002 do
8. 7. 2002, ter na podlagi z dne 4. 12.
2002 danega pozitivnega mnenja strokov-
ne komisije, ki jo je imenoval minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odloč-

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-420/2002-8 Ob-87691
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (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 Miheu Ane, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Mi-
heu Ani, roj. 27. 6. 1944, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem v Ljubljani, Mucherjeva
ulica 10, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 44-2003 Ob-87694
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek

za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne
enote Murska Sobota št. 031-4/2002-0001

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-1/2003-4 Ob-87756
Sindikat študentskih domov, Cesta

27. aprila 31, čigar pravila so vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 88, dne 15. 11. 1994, v Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik, se
preimenuje v Sindikat Zavoda Študentski
domovi v Ljubljani, čigar nova pravila,
sprejeta dne 18. 11. 2002, matična številka
1156721, se hranijo v Upravni enoti Ljublja-
na, izpostava Vič Rudnik.

Nova pravila so vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zaporedno številko
162, dne 3. 2. 2003.

Št. 026-1/2003 Ob-87759
Upravna enota Radlje ob Dravi, Odde-

lek za občo upravo, druge upravne naloge
in skupne zadeve sprejme v hrambo Pravil-
nik Sindikata Tovarna Muta Kmetijska
mehanizacija, Neodvisnost Konfederaci-
ja novih sindikatov Slovenije, pod zapo-
redno številko registra 1/2003.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.

Št. 02401-1/2003-1211 Ob-87980
Organizacija sindikata BTC Terminal Se-

žana, Partizanska cesta 79, Sežana, se prei-
menuje v Zveza svobodnih sindikatov Slo-
venije, Sindikat podjetja BTC Terminal
Sežana, Partizanska cesta 79, Sežana.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
Sindikat podjetja BTC Terminal Sežana,
Partizanska cesta 79, Sežana, je vpisan v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
19 z dne 4. 2. 2003.

Št. 026-1/2003 Ob-87981
1. Pravila sindikata z imenom: ZSSS –

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije,
GARS Jesenice, s sedežem na Cesti že-
lezarjev 35, 4270 Jesenice, ki so bila
sprejeta na ustanovnem sestanku sindikata
dne 20. 12. 2002, se vzame v hrambo na
Upravni enoti Jesenice.

2. Pravila se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 76.

Št. 141-2/2003-112 Ob-88052
Pravilnik o organiziranju in delovanju sin-

dikata podjetja TUB SWATY, d.d., Maribor,
vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor z dne 9. 7. 2002,
pod zaporedno številko 31, je bil ponovno
spremenjen in sprejet na izrednem zboru
članov sindikata dne 13. 12. 2002, in od-
slej nosi naziv: Statut sindikata KNSS Ne-
odvisnost SWATY, d.d., Maribor, ko je bilo
spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata,
ki odslej glasi: Sindikat KNSS Neodvi-
snost SWATY, d.d., Maribor, s sedežem v
Mariboru, Titova cesta 60.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 02 z dne 3. 2. 2003.
Spremenjen statut se hrani v Upravni enoti
Maribor.

bo št. 324-28/2002 z dne 23. 5. 2002, je
Urad RS za priznavanje označb kmetijskih
pridelkov oziroma živil

potrdil specifikacijo NANOŠKI SIR (št.
324-01-10/02),

ki jo je 31. 5. 2002 na Urad RS za priz-
navanje označb kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil vložil vlagatelj: Nanoški sir, gospo-
darsko interesno združenje pridelovalcev
mleka, kmetijskih zadrug in mlekarn, Gori-
ška cesta 13, 5271 Vipava.

2. Urad je potrjeno specifikacijo vpisal v
register potrjenih specifikacij pod zapore-
dno številko 1. ter vlagatelju izdal odločbo o
vpisu v register potrjenih specifikacij št.
324-01-10/2002/27 z dne 11. 12. 2002.

3. Pridelovalci oziroma predelovalci, ki
želijo proizvajati ali prodajati sir s priznano
označbo geografskega porekla Nanoški sir,
morajo upoštevati določbe Pravilnika o oz-
načbi geografskega porekla Nanoški sir, ki
ga je sprejel minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano ter opraviti certificiranje v
skladu s predpisom, ki ureja postopke za
priznavanje označb posebnih kmetijskih pri-
delkov oziroma živil.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil

dr. Anton Svetlin, direktor, l. r.

z dne 3. 10. 2002, v upravni zadevi uvedbe
komasacijskega postopka Moščanci, po ura-
dni dolžnosti naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacij-
skim udeležencem, Časar Tereziji roj. Kolo-
ša, Novi Vrbas, Horvat Goranu, Štefana Ko-
vača 9, Murska Sobota, v tujini, Lovenjak
Jožefu, Moščanci 52, v tujini, Lovenjak Li-
ljani, Moščanci 57, v tujini, Varga Aleksan-
dru, Moščanci 25, v tujini, se postavi Lud-
vik Novak, župan Občine Puconci.

2. Funkcija začasnega zastopnika pre-
neha po končanem komasacijskem postop-
ku oziroma ko se ugotovi prebivališče stran-
ke ali ko se pojavi stranka sama, njen zako-
niti zastopnik ali pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 2/05-08-21102-532/2002-18 Ob-88011
Upravna enota Ljubljana na podlagi 1.

odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne
26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Eržen Klavdije,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Er-
žen Klavdiji, roj. 22. 4. 1974, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Dolomit-
ska 14, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Št. 02801-13/2002 Ob-88053
1. V evidenco statutov sindikatov, vode-

no pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 62,
kamor je vpisan Sindikat podjetja TP Metro
p.o. Celje, se z dne 10. 1. 2003 vpiše spre-
memba pravil, imena in sedeža sindikata.

Novo ime sindikata je: Svobodni sindi-
kat družbe Metro Celje.

Novi sedež sindikata je na lokaciji: Pre-
šernova ulica 10, 3000 Celje.

2. Pravila za delovanje Svobodnega sin-
dikata družbe Metro Celje, ki jih je na seji
dne 30. 11. 2002 sprejel zbor poverjenikov
Svobodnega sindikata družbe Metro Celje,
se hranijo pri Upravni enoti Celje.

3. Nova matična številka: 1229605.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe

se nadomesti odločba Občine Celje št.
02801-062/93 z dne 26. 5. 1993.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-61/2002-5 Ob-87760
Urad RS za varstvo konkurence je 5. 2.

2003 v zadevi priglašene koncentracije
podjetij Telemach družba za komunika-
cijske storitve d.o.o., Vojkova cesta 78
(Telemach), in kabelsko-razdelilnega si-
stema v Občini Pivka (KRS Pivka) v lasti
družbe V.A.S. Pivka, Aleksander Kušlan
s.p., Postojnska 11a, 6257 Pivka (V.A.S.
Pivka), sprejel odločbo kot sledi iz izreka v
nadaljevanju:

1. Urad priglašeni koncentracij podjetja
Telemach v zvezi z nakupom KRS Pivka ne
nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili
konkurence, če bodo izpolnjene dodatne
obveznosti in pogoji iz 2. točke izreka.

2. Dodatne obveznosti in pogoji, s kate-
rimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:

Podjetje Telemach mora v roku devetde-
setih dni od dneva vročitve odločbe zagoto-
viti ustrezno organizacijsko in računovod-
sko ločitev, ki bo na eni strani omogočila
delitev prihodkov, odhodkov in stroškov po
opravljanju posameznih storitev, ki jih nudi
preko kabelsko-komunikacijskega sistema
in delitev prihodkov, odhodkov in stroškov v
povezavi z upravljanjem kabelsko-komuni-
kacijskega sistema na drugi strani.

Podjetje Telemach mora v 18 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu drugemu ponudniku prenosa
radijskih in televizijskih signalov preko kabel-
sko-komunikacijskega sistema opravljanje
teh storitev pod enakimi pogoji, kot veljajo za
podjetje Telemach, na kabelsko-komunika-
cijskih sistemih, s katerimi upravlja samo ozi-
roma s katerimi upravlja družba, nad katero
Telemach izvršuje nadzor, in na katerih je
hkratno opravljanje obravnavanih storitev s
strani dveh ali več ponudnikov tehnično iz-
vedljivo. Podjetje Telemach mora sprejeti po-
goje in cene za opravljanje obravnavanih sto-
ritev in jih pred iztekom navedenega roka
objaviti v Uradnem listu RS in v dnevniku, ki
izhaja na celotnem območju Republike Slo-

venije. Podjetje Telemach mora Uradu hkrati
posredovati natančne podatke o tehnični
usposobljenosti omrežja za namen izpolnitve
obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu dodatnemu ponudniku storitev
dostopa do interneta preko kabelsko-komu-
nikacijskega sistema opravljanje teh storitev
pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje
Telemach oziroma za drugega ponudnika,
če ima ta zagotovljene ugodnejše pogoje, na
kabelsko-komunikacijskih sistemih, s kateri-
mi upravlja samo oziroma s katerimi upravlja
družba, nad katero Telemach izvršuje nad-
zor in na katerih je hkratno opravljanje obrav-
navanih storitev s strani dveh ali več ponu-
dnikov tehnično izvedljivo. Podjetje Telemach
mora sprejeti pogoje in cene za opravljanje
obravnavanih storitev in jih pred iztekom na-
vedenega roka objaviti v Uradnem listu RS in
v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju
Republike Slovenije. Podjetje Telemach mo-
ra Uradu hkrati posredovati natančne podat-
ke o tehnični usposobljenosti omrežja za na-
men izpolnitve obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora Uradu nemu-
doma, najkasneje pa v osmih dneh po izte-
ku rokov iz prve, druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe, Uradu pre-
dložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavlje-
nega pogoja.

Podjetje Telemach mora nemudoma,
najkasneje pa v roku osmih dni, Urad obve-
stiti o vsaki prejeti ponudbi s strani drugih
ponudnikov in/ali zavrnitvi možnosti za po-
nujanje storitev iz druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-87692
Ime medija: Kanal 3 Apače.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga, s.p.,

Črnci 23, Apače, sedež Video studio 90, Trg
svobode 10, Gornja Radgona.

Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt
Olga.

Zvrst in časovni interval: lokalni komerci-
alni tv program.

Odg. urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gor-

nja Radgona.
Način in območje: preko KRS.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: lastna.
Delež: 100% lastni.

Ob-87702
Ime medija: Radio Trbovlje.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapi-

tala in upravljalskih pravic:
1. Maksima 1 d.d., Ljubljana, Trg repu-

blike 3,
2. Slovenski odškodninski sklad, d.d.

Ljubljana, Mala ulica 5,
3. Majcen Zlata, Hrastnik, Brnica 63,

4. Novak Alenka, Dol pri Hrastniku, Brd-
ce 15A,

5. Frol Marjan, Trbovlje, Opekarna 13,
6. Naglav Jože, Trbovlje, Cesta Tončke

Čeč 36,
7. Skvarča Janko, Trbovlje, Keršičeva

cesta 37/A,
8. Gulič Aleš, Trbovlje, Trg revolucije 4.
Direktor Radia Trbovlje d.o.o.: Marjan

Frol.

Ob-87753
Ime javnega glasila: Radio Krško.
Izdajatelj: Puntar d.o.o., Cesta krških žr-

tev 135, 8270 Krško.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: Puntar Marin-
ka, Anke Salmičeve 73, 8273 Leskovec pri
Krškem.

Direktor: Marinka Puntar.

Ob-87754
Ime medijev: Mladina, Monitor, Escape.
Izdajatelj: Mladina časopisno podjetje,

d.d., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične

osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5-od-
stotni delež kapitala ali najmanj 5 odstotni de-
lež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:

1. Robert Botteri, Jakčeva 22, Ljub-
ljana,

2. Delo TČR d.d., Dunajska 5, Ljub-
ljana,

3. Miha Fras, Lambergarjeva 7, Ljub-
ljana,

4. Andrej Klemenc, Ulica Gubčeve bri-
gade 39, Ljubljana,

5. Bernard Nežmah, V Dovjež 18, Ljub-
ljana,

6. Tanja Novak, Zelena pot 32, Ljub-
ljana,

7. Marko Novak, Zelena pot 32, Ljub-
ljana.

Ime člana uprave izdajatelja: Andrej Kle-
menc, direktor.

Imena članov nadzornega sveta izdaja-
telja:

1. Katja Kobal,
2. Robert Botteri,
3. Borut Rismal,
4. Branimir Štrukelj,
5. Miha Štamcar.

Ob-87755
Medij: Revija Golf.
Izdajatelj: PRO GOLF d.o.o., Vrba 36,

4274 Žirovnica.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične

osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
5% delež kapitala: Pichler - Radonov Milanka,
Ul. Staneta Žagarja 14, 4240 Radovljica.

Ustanovitelj: Pichler - Radanov Milanka,
država: Slovenija, naslov: 4240 Radovljica,
Ul. Staneta Žagarja 14.

Odgovornost: ne odgovarja.
Vstop: 30. 10. 1996.
Vložek: 2,600.000 SIT.
Zastopnik: Pichler-Radanov Milanka,

država: Slovenija, naslov: 4240 Radovljica,
Ul. Staneta Žagarja 14

Tip zast.: direktno
Zastopa brez omejitev.
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Ob-87982
Izdajatelj: Delo Revije d.d., Dunajska 5,

1000 Ljubljana.
Ime medija: Jana, Lady, Eva, Jana Anja,

Stop, Moj Mikro, Smrklja, Cukr, Lady kri-
žanke, Naša žena, Hanca, Lady Cartland,
Kih, Sezonski Kih, Modna Jana, Jana Am-
bient, Rože & vrt.

Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Alpress d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
Delo TČR d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
Delo prodaja d.d., Dunajska 5, 1000 Ljub-
ljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Ludvik Škoberne, Jelka Sežun.

Št. 03/01 Ob-87983
Ime medija: Organizacija znanja.
Izdajatelj: Institut informacijskih znanosti

Maribor (IZUM), Maribor, Prešernova 17.
Lastnik: IZUM je 100% lastnik in upravlja-

lec medija.
Uprava: mag. Tomaž Seljak, v.d. direk-

torja.

Ob-88021
Ime medija: Mama – Revija za nosečni-

ce in starše.
Ime in priimek odgovornega urednika: Ve-

sna Žagar.
Ime direktorja: Igor Zorko.
Ime in naslov lastnika: Igor Zorko, Pešpot

12, 8250 Brežice.

Ob-88022
Ime medija: Moj radio.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris Su-

šin, s.p., Kidričeva 2b, 3320 Velenje.

Št. 35/03 Ob-88047
Izdajatelj tiskanega medija Tržičan je Ob-

čina Tržič, s sedežem v Tržiču, Trg svobode
18, ki jo zastopa župan Pavel Rupar.

Odgovorna oseba izdajatelja je župan Pa-
vel Rupar.

Odgovorni urednik medija je Lado Sreč-
nik. Pomočnik odgovornega urednika je prof.
Janez Šter.

Člani uredništva so Janez Brzin (šport),
Boris Kuburič (kultura), Ana Marija Hafner
(dejavnost upokojencev, društev), Katarina
Turk  (delo  občinske  uprave,  gospodar-
stvo)  in  Petra  Hladnik  (prireditve,  delo
mladih).

Ob-88051
Medij: Avto Foto Market in Navtika Ma-

gazin.
Izdajatelj: AVTO FM, zastopanje in proda-

ja, d.o.o., Bravničarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Lastnik: AVTO FM, d.o.o. – 100%.
Direktor: Sašo Mrak.

Ob-88080
Javno glasilo: Televizija Televal.
Ime medija: Televizija Televal, Nikova ulica

9, 2230 Lenart.
Izdajatelj: Telefilm, Silvo Lešnik, s.p., Zg.

Voličina 86, 2232 Voličina.
Lastniki: Silvo Lešnik, Zg. Voličina 86,

2232 Voličina.
Viri financiranja: ekonomska propaganda

(reklamni oglasi), televizijska produkcija.
Direktor: Silvo Lešnik, Zg. Voličina 86,

2232 Voličina.

Št. 2/2003 Ob-88128
BITEKS d.o.o., Kajuhova 6, 1000 Ljublja-

na, izdaja revij Kemija v šoli in Gospodarje-
nje z odpadki.

Lastnika firme sta Zakrajšek Srečko, Ka-
juhova 6, Ljubljana in Markič Zakrajšek Irena,
Kajuhova 6, Ljubljana, vsak s 50% deležem.

Reviji ureja uredniški odbor, člani dr. Sreč-
ko Zakrajšek, dr. Branko Družina, dr. Dušan
Krnel in drugi sodelavci.

Ob-88154
Ime medija: revija za mlade Unicat.
Izdajatelj: Hot-pro, Tadej Hat s.p., Borš-

tnikova 26, 2000 Maribor.
Odgovorni urednik: Tadej Hat.
Način razširjanja vsebin: revija je brez-

plačna.
Vir financiranja: oglaševanje.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Ob-87961
V skladu s 74. členom Zakona o teleko-

munikacijah (Uradni list RS, št. 30-
1828/01), družba Si.mobil telekomunika-
cijske storitve, d.d., s sedežem na Šmartin-
ski c. 134b, 1000 Ljubljana, objavlja dopol-
nitev cenika storitev kot sledi:

Meduporabniški MMS:
– MMS sporočilo do 50k: 85 SIT,
– MMS sporočilo do 100k: 100 SIT,
– MMS sporočilo do 150k: 115 SIT.
Za vsakih nadaljnjih 50kb se cena pove-

ča za 15 SIT.
MMS Info:
– zahteva po informaciji – vreme: 25

SIT/prejeto sporočilo dvakrat dnevno,
– zahteva po informaciji – novice: 100

SIT/prejeto popularno sporočilo enkrat te-
densko.

Si.mobil d.d.

Objave
gospodarskih družb

Ob-87707
Skladno z določilom prvega odstavka

533.f člena Zakona o gospodarskih družbah
družba Contrast, družba za trgovino na de-
belo in storitve d.o.o., Nad izviri 8, 2204
Miklavž na Dravskem polju, obvešča družbe-
nike, upnike in delavce družbe, da je registr-
skemu sodišču v Mariboru dne 3. 2. 2003
predložila delitveni načrt za družbo Contrast
d.o.o., na podlagi katerega se bo izvedla
oddelitev dela premoženja družbe Contrast
d.o.o. z ustanovitvijo nove družbe. Upnik in
delavci lahko skladno z določilom petega
odstavka cit. člena zahtevajo, da jim poslo-
vodstvo brezplačno izroči izvod delitvenega
načrta. To pravico smejo uveljaviti prvi delov-
ni dan po objavi tega obvestila.

Contrast, d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-87677
Direktor družbe ALP d.o.o. (družba je

vpisana v sodnem registru pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/06803/00)
skladno z določbo 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah objavlja

sklep
o zmanjšanju kapitala

1. Osnovni kapital v družbi ALP d.o.o.
se zniža za 20,460.902,70 SIT iz doseda-
njega zneska, ki znaša 24,460.902,70 SIT.

2. Novi poslovni delež bo znašal
4,000.000 SIT.

3. Upnike, katerih terjatve so nastale do
3. 2. 2003 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

ALP d.o.o.

Ob-87681
Na podlagi sklepa uprave družbe z dne

3. 2. 2003 sprejetega v skladu s 50. čle-
nom statuta družbe ter na podlagi soglasja
nadzornega sveta z dne 3. 2. 2003 in v
skladu s 313. členom ZGD uprava družbe
IRP Alpinum d.d., Ribčev laz 51, 4265 Bo-
hinjsko jezero, objavlja:

1. Uprava družbe je dne 3. 2. 2003
sprejela

sklep
o povečanju kapitala družbe

za 35,813.000 SIT z izdajo 35.813 no-
vih delnic, pri čemer je nominalna vrednost
vsake novo izdane delnice 1.000 SIT.

2. Emisijski znesek nove izdaje delnic je
53,719.500 SIT. Emisijski znesek vsake no-
vo izdane delnice je 1.500 SIT.

3. Vsaka oseba, ki je bila na dan 3. 2.
2003 vpisana v delniško knjigo kot delni-
čar, lahko uveljavlja prednostno pravico do
vpisa 0,49 delnic za vsako delnico, katere
imetnik je v roku 14 dni po tej objavi.

4. Vse delničarje družbe se poziva, da
družbi v roku 14 dni po objavi tega poziva,
na njen naslov pisno sporočijo ali uveljavlja-
jo prednostno pravico do nakupa delnic.
Obenem lahko delničarji družbi sporočijo
svojo namero za vpis in vplačilo števila del-
nic, ki presega število delnic, do katerega
imajo prednostno pravico do vpisa.

5. Po izteku roka za uveljavljanje pred-
nostne pravice lahko nove delnice, na kate-
rih ni uveljavljana prednostna pravica, vpi-
šejo in vplačajo delničarji družbe v roku, ki
izteče en mesec po tej objavi. Za vsako
delnico se ob vpisu vplača najmanj 562
SIT, preostanek v višini največ 938 SIT pa
se vplača na poziv uprave, vendar najka-
sneje do 15. 9. 2006. Na nevplačani del
delnice tečejo obresti v višini kakor jo zara-
čunava Banka Koper na posojila odobrena
izdajatelju z ročnostjo 4 let. Delnice se vpi-
šejo s pisno izjavo (vpisnico) pri Banki Ko-
per, ki za potrebe vpisa odpre vpisno mesto
na sedežu izdajatelja. Delnice se vplačajo v
gotovini pri Banki Koper d.d.

IRP Alpinum d.d.
uprava družbe
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Ob-87704
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Start Consulting, d.o.o.
Ljubljana, s sedežem Jadranska 18, Ljub-
ljana, ki je vpisana v sodni register Okrož-
nega sodišča v Ljubljani pod vl. št.
1/25500/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v višini

4,138.000 SIT se zaradi izstopa družbeni-
kov zmanjša za znesek 496.560 SIT tako,
da osnovni kapital družbe po zmanjšanju
znaša 3,641.440 SIT.

Direktor družbe Start Consulting, d.o.o.
Ljubljana poziva vse upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Start Consulting, d.o.o.

Ob-87705
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 osnov-
nega kapitala.

Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovne-
ga 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 opo-
zarjamo na pravico prijave svojih terjatev.

Elmont Bled d.d.

Sklici skupščin

Ob-87674
Na podlagi 6. točke statuta družbe Pleti-

lja d.d. Litija, sklicujem

izredno skupščino delničarjev
družbe Pletilja d.d. Litija,

ki bo dne 14. 3. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Litiji, Ljubljanska c. 18.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

sednika skupščine, verifikacijsko komisijo
za izvedbo glasovanja in volitev ter notarja v
vlogi zapisnikarja po predlogu uprave.

3. Prodaja nepremičnin vpisanih v z.k.
vl. št. 923 k.o. Hotič.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se proda nepremičnina
vpisana pod št. 923 k.o. Hotič.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki mo-
rajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo po-
oblaščenci predložiti pisna pooblastila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 14. 3. 2003 ob 14. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala. Gradivo s predlogi sklepov je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od 11. do 13. ure.

Pletilja d.d. Litija
uprava

Ob-87884
Na podlagi 20. člena Statuta Slovenice

d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje

18. redno zasedanje skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,

ki bo 20. 3. 2003 ob 9. uri v 5. nad-
stropju poslovne stavbe Slovenice, d.d., Ce-
lovška cesta 206 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

se sprejme naslednji sklep: za predsednika
18. redne skupščine se izvoli Matjaž Gan-
tar, za preštevalki glasov Spomenko Sluga-
novič in Tatjano Jeglič.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.

2. Povečanje osnovnega kapitala z vložki.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

se sprejme naslednji sklep:
I. Osnovni kapital družbe se poveča z

izdajo 20.004 navadnih (rednih) delnic na
ime in po nominalni vrednosti 10.000 SIT
za delnico, v skupni nominalni vrednosti
200,040.000 SIT oziroma po prodajni vred-
nosti 10.000 SIT za delnico, v skupni pro-
dajni vrednosti 200,040.000 SIT.

II. Delničarji, ki so na dan zasedanja
skupščine vpisani v delniško knjigo, imajo v
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu prednostno pravico do vpisa novih
delnic. Delničarji lahko prednostno pravico
do vpisa novih delnic uveljavijo v roku 14
dni od prejema pisnega poziva uprave k
vpisovanju novih delnic. Podrobnejši posto-
pek in pogoje prodaje delnic določi z izved-
benimi sklepi uprava družbe.

III. Delnice morajo biti v celoti vplačane
do 22. 5. 2003 na žiro račun Slovenice,
d.d., Ljubljana.

IV. Osnovni kapital Slovenice, d.d., Ljub-
ljana se z vplačili delnic poveča za
200,040.000 SIT.

V. Delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.

VI. Delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki z vpisom v centralni register vred-
nostnih papirjev pri KDD. Vpis delnic v cen-
tralni register KDD izvede uprava.

VII. Skupščina delničarjev prenaša po-
oblastilo za spremembo statuta, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s sprejetimi
odločitvami in vplačili osnovnega kapitala,
na nadzorni svet družbe.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba 125,
vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda, v sedmih dneh od ob-
jave sklica zasedanja skupščine. Predlogi
morajo biti pismeni, obrazloženi in posre-
dovani upravi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem skup-
ščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravi-
co lahko uresničujejo delničarji, njihovi za-
koniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da dru-
žba prejme prijavo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Kolikor se zaseda-
nja skupščine udeleži pooblaščenec, mora
predložiti družbi pooblastilo v pismeni obli-
ki, najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine. Pooblastilo se hrani v družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsa-
ka delnica daje delničarju en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Anton Končnik

Ob-87959
Na podlagi 31. člena Statuta družbe in v

skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
uprava družbe Si.mobil d.d. sklicuje

17. skupščino družbe
Si.Mobil, telekomunikacijske storitve,

d.d.,
ki bo v torek 4.marca 2003, ob 13. uri v

sejni sobi družbe Si.mobil d.d., v Ljubljani,
Šmartinska c. 134b, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: v skladu s 35. členom
Statuta vodi delo skupščine predsednik
nadzornega sveta. Za preštevalki glasov se
izvolita Maša Devinar in Polona Zore.

Seji prisostvuje vabljeni notar Bojan Pod-
goršek.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, raz-
prava in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu s 282.a čle-
nom veljavnega Zakona o gospodarskih dru-
žbah skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu
2002 in jima podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2003 se imenuje revizijsko hišo KPMG
s sedežem v Ljubljani.

4. Razno.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na

vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Šmar-
tinska 134b, vsak dan med 10. in 12. uro.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki v skladu s 31. členom Statuta
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pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da upra-
va prejme prijavo najkasneje tri dni pred
zasedanjem, to je do sobote 1.marca 2003.
Delničar, ki je pravna oseba, izkaže istovet-
nost z največ 30 dni starim izpisom iz so-
dnega registra. Delničarjev pooblaščenec v
skladu s 34. členom Statuta uveljavlja svojo
glasovalno pravico s pisnim pooblastilom.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v torek
4.marca ob 14. uri v sejni sobi družbe
Si.mobil d.d. v Ljubljani. Na ponovnem za-
sedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Si.mobil d.d.
uprava družbe

Ob-87992
Na podlagi statuta delniške družbe In-

štitut za elektroniko in vakuumsko te-
hniko, d.d., v likvidaciji, Teslova 30, Ljub-
ljana, sklicujem

4. skupščino delničarjev,

ki bo dne 14. 3. 2003 ob 9. uri na sede-
žu družbe Bonig, d.o.o., Valjhunova 11,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklep-

čnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov Darinka Hostnik in Nataša Habula.
Za notarko se povabi Natašo Erjavec.

2. Sprejem poročila o poteku postopka
prostovoljne likvidacije.

Predlog sklepa: skupščina družbe je na
osnovi sklepa 3. skupščine delničarjev z
dne 26. 4. 2000 in sklepa nadzornega sve-
ta z dne 23. 12. 2002, v skladu s 385.
členom ZGD, sprejela poročilo likvidacijske-
ga upravitelja o poteku postopka prostovo-
ljne likvidacije družbe. Poročilo o poteku
likvidacijskega postopka je sestavni del te-
ga sklepa. Poslovne knjige, knjigovodska
dokumentacija in dokumentacija o likvida-
cijskem postopku, se po zaključenem po-
stopku prostovoljne likvidacije shrani pri
DUN, družba za upravljanje nepremičnin,
d.o.o., Šmartinska 130, 1000 Ljubljana.

3. Sprejem predloga sklepa o razdelitvi
premoženja po zaključenem postopku pro-
stovoljne likvidacije družbe.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina družbe je osnovi sklepa

nadzornega sveta z dne 23. 12. 2002 in v
skladu s 385. členom ZGD, sprejela pre-
dlog razdelitve premoženja delničarjem po
zaključenem postopku prostovoljne likvida-
cije družbe.

3.2. Na osnovi sklepov nadzornega sve-
ta, znašajo stroški zaključka postopka pro-
stovoljne likvidacije 8,400.000 SIT in se
izplačajo ob zaključku postopka – prosto-
voljna likvidacija družbe.

Za vodenje pravdnih postopkov se re-
zervirajo sredstva v zvezi z tožbenimi za-
htevki, ki še niso zaključeni v višini
4,278.434 SIT in se deponirajo v pravni
pisarni Pečar-Prosenc-Peterlin, o.p., d.n.o.,
Tavčarjeva 4, 1000 Ljubljana.

3.3. Do razdelitve premoženja so upra-
vičeni delničarji, imetniki navadnih imenskih
delnic, vpisani v centralni register KDD Cen-
tralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljub-

ljana na dan 31. 1. 2003. Predlog razdeli-
tve premoženja po zaključku prostovoljne
likvidacije je sestavni del tega sklepa.

3.4. Delničarjem se v roku 30 dni po
sprejemu sklepa skupščine o sprejemu pre-
dloga razdelitve premoženja, razdeli
103,977.261,82 SIT ali 373 SIT na delnico
in izplača na njihov račun, ki so ga javili
likvidacijskemu upravitelju. V primeru da del-
ničar ne sporoči računa upravitelju, se osta-
nek nerazdeljenih sredstev nakaže v sodni
depozit.

3.5. Po zaključku pravdnih postopkov,
po zaključku prostovoljne likvidacije in po-
plačilu nastalih stroškov, se preostanek re-
zerviranih in deponiranih sredstev, razdeli
delničarjem po enakem ključu kot se glasi
sprejeti predlog razdelitve premoženja.

Morebitni primanjkljaj sredstev za kritje
stroškov zaključka likvidacijskega postopka
in pravdnih stroškov, gre v breme delničar-
jem, ki so bili udeleženi pri razdelitvi premo-
ženja po enakem ključu kot se glasi sprejeti
predlog razdelitve premoženja.

3.6. S pravno pisarno Pečar-Pro-
senc-Peterlin, o.p., d.n.o., Tavčarjeva 4,
1000 Ljubljana se sklene pogodba o depo-
niranju sredstev in izvedbi vseh postopkov
po zaključku prostovoljne likvidacije družbe.

4. Sprejem predloga sklepa o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Predlog sklepa: skupščina je sprejela
sklep, da se družba izbriše iz sodnega re-
gistra. Likvidacijski upravitelj takoj po spre-
jemu tega sklepa, vloži na Okrožno sodišče
v Ljubljani predlog za izbris družbe.

5. Sklep o odobritvi dodatnega plačila
likvidacijskemu upravitelju.

Predlog sklepa: na osnovi sklepa nad-
zornega sveta z dne 23. 12. 2002, je skup-
ščina sprejela sklep, da se likvidacijskemu
upravitelju za njegovo delo dodatno izplača
4,000.000 SIT neto in posebna nagrada v
višini 3,000.000 SIT neto.

Predlogi sklepov skupščine, poročilo o
poteku postopka prostovoljne likvidacije in
predlog razdelitve premoženja, so na raz-
polago delničarjem, v pisarni likvidacijske-
ga upravitelja Bonig, d.o.o., Valjhunova 11,
1000 Ljubljana, 30 dni pred pričetkom za-
sedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 31. 1. 2003 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udele-
žbe na skupščini je prispela na naslov likvi-
dacijskega upravitelja Valjhunova 11, 1000
Ljubljana, do najkasneje 10. 3. 2003. Prija-
vi mora biti predloženo dokazilo o lastništvu
delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti
pravilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom eno uro po prvem sklicu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Inštitut za elektroniko in vakuumsko
tehniko, d.d., v likvidaciji, Ljubljana

Likvidacijski upravitelj
Igor Bončina

Št. 02/03 Ob-88038
Na podlagi določil točke 11.2. Statuta

družbe Primorski skladi d.d. Koper, Prista-
niška 12, uprava sklicuje

11. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Primorski skladi d.d.

Koper,
ki bo v torek, 18. 3. 2003 v sejni sobi

družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Žarka Ždraliča, za preštevalki
glasov pa Tatjano Cepak in Katjo Gaber-
šček.

2. Volitev članov nadzornega sveta dru-
žbe.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe Primorski skladi d.d. Koper
se z mandatom štirih let izvoli: Tomaž Može,
Aleksander Lozej, Žarko Ždralič, Vlado Pa-
hor in Marijan Škoda.

Gradivo za skupščino, s predlogi skle-
pov so na voljo na sedežu družbe. Pravico
udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic,
v korist katerih bodo te, na dan skupščine,
vknjižene v delniško knjigo družbe, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo
na skupščini.

Primorski skladi d.d. Koper
predsednik uprave

Dušan Jereb
predsednik nadzornega sveta

Žarko Ždralič

Izvršbe in
zavarovanja

Z 2002/00203 IZ-1387
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2002/00203, ki ga je dne 15. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena z ustanovitvijo zastavnih pravic
na nepremičnini v lasti dolžnice Barbare Dr-
novšek in dolžnika Pavla Drnovška s popi-
som (rubežem) te nepremičnine, ki še ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer na triso-
bnem stanovanju št. 31, v izmeri 91,26 m2,
v VI. in VII. nadstropju stanovanjsko-poslov-
nega objekta Kovinar na naslovu Ljubljan-
ska cesta 81, Domžale, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 3896, vpisani pri vl. št. 2680, k.o.
Domžale, v zemljiški knjigi Okrajnega sodi-
šča v Domžalah, ki sta jo dolžnika Barbara
in Pavel Drnovšek pridobila na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 17. 7. 2002, sklenje-
ne med prodajalcema Marto Gaspari in Dra-
gom Gasparijem, Veršičeva ulica 11, Ljub-
ljana, ter dolžnico Barbaro Drnovšek in dol-
žnikom Pavlom Drnovškom kot kupcema.

Okrajno sodišče v Domažalah
dne 11. 12. 2002
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Z 2001/00119 IZ-1386
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00119, ki ga je dne 2. 7. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Lenartu, je bila ustanov-
ljena na dolžnikovi nepremičnini, stanovanje
št. 6 v izmeri 63,19 m2, v prvem nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru na naslovu Uli-
ca heroja Bračiča 16, zgrajene na parceli št.
1822, pripisani pri vl. št. 775, k.o. Mari-
bor-Grad, vpisane v zemljiški knjigi Okrajne-
ga sodišča v Mariboru, ki jo je dolžnik - za-
stavitelj pridobil na podlagi prodajne pogod-
be z dne 18. 12. 1998, sklenjene med pro-
dajalcem Alojzom Ferlanom in kupcem Feku,
storitveno, trgovsko in gostinsko podjetje
d.o.o., Glavni trg 17, Maribor, in aneksa h
kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z
dne 20. 11. 2001 in notarskega zapisa,
opr.št. SV 1474/01-1 z dne 30. 11. 2001,
zastavna pravica v korist upnice Poštne ban-
ke Slovenije d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 14,272.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 17. 1. 2003

In 2001/00445 IZ-1393
Rubež stanovanja št. 4 v pritličju stavbe

na naslovu Linhartova 47, v skupni izmeri
70,70 m2, last Japelj Anke, ki je bil oprav-
ljen dne 8. 9. 2000 na podlagi sklepa o
izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne
29. 6. 2000, opr. št. In 2000/00059, ima
pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s
tusodnim sklepom o izvršbi z dne 13. 12.
2002, opr. št. In 2001/00445, ki se izve-
de s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr.
št. In 2000/00059 na predlog istega upni-
ka.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2002

In 2001/00233 IZ-1394
Rubež stanovanja št. 4 v pritličju stavbe

na naslovu Linhartova 47, v skupni izmeri
70,70 m2, last Japelj Anke, ki je bil oprav-
ljen dne 8. 9. 2000, na podlagi sklepa o
izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne
29. 6. 2000, opr. št. In 2000/00059, ima
pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s
tusodnim sklepom o izvršbi z dne 13. 12.
2002, opr. št. In 2001/00233, ki se izve-
de s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr.
št. In 2000/00059 na predlog istega upni-
ka.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2002

Z 2001/00584 IZ-1395
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00584 z dne 14. 1. 2003,
je bilo stanovanje št. 6, v izmeri 111,06 m2,
v stanovanjski hiši na Prušnikovi 54, Ljublja-
na, ki stoji na parc. št. 514/0, vl. št. 104,
k.o. Šentvid, skupaj z ustreznim solastni-
škim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše in obsega so-
bo 26,46 m2, sobo 19,17 m2, sobo
26,46 m2, hodnik 11,40 m2, WC 1,53 m2,
kopalnico 3,90 m2, kuhinjo 14,97 m2,
shrambo 3,28 m2 in klet 4,14 m2, ki je last
dolžnika Tomaža Lepša, na podlagi prodaj-
ne pogodbe o prodaji stanovanja z dne

8. 11. 1991, sklenjeni med prodajalko Ob-
čino Ljubljana - Šiška ter dolžnikom kot kup-
cem, z dnem 14. 1. 2003 zarubljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 6,450.000 SIT s
pp zoper dolžnika Tomaža Lepša in v zne-
sku 6,450.000 SIT s pp zoper dolžnico
Ireno Lepša.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2003

Z 2002/01854 IZ-1396
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01854, ki ga je dne 14. 1. 2003
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 16, v III. nad-
stropju v skupni izmeri 59,59 m2, ki se na-
haja v stavbi na naslovu Dolenjska c. 45E,
Ljubljana, na parc. št. 113/I, k.o. Karlovško
predmestje, s sorazmernim delom skupnih
prostorov, delov, objektov in naprav ter fun-
kcionalnem zemljišču stanovanjskega objek-
ta, ki je last dolžnika Dragoljuba Crnogor-
ca, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
XI/91 z dne 9. 12. 1991, sklenjene s pro-
dajalcem SKB Podjetje za promet z nepre-
mičninami d.o.o., zastavna pravica v korist
upnika Okanović Osmana, Ul. bratov Ba-
bnik 77, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13,680.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2003

Z 2002/01983 IZ-1397
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01983, ki ga je dne 14. 1. 2003
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1, v 2. nad-
stropju v stopnišču št. 3, v skupni izmeri
84,38 m2, shrambi št. 7 v kleti prvega sto-
pnišča v izmeri 2,65 m2, na parkirnih me-
stih št. 31 in 32, vse v stanovanjskem ob-
jektu, zgrajenem na zemljišču parc. št.
1189/1, 1189/2 in 1211/2, vl. št. 1351,
k.o. Bizovik, ki je last dolžnika na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. H-123-02-11, za
stanovanje št. 1-2-3, objekt “vila blok Hru-
šica” z dne 28. 8. 2002, sklenjene med
A1, d.d. Ljubljana, Vodovodna ul. 93 in DLC
finančni inženiring d.o.o. Ljubljana, Vodo-
vodna ul. 93, kot prodajalcema in dolžni-
kom kot kupcem, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9,200.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2003

Z 2002/01693 IZ-1399
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01693, ki ga je dne 14. 1. 2003
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju - garsonjeri št.
22, v skupni izmeri 24,78 m2, v III. nadstro-
pju večstanovanjske zgradbe na naslovu
Povšetova 14, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 79/2, vl. št. 11, k.o. Poljansko pred-
mestje, s pripadajočo shrambo št. 22 v kle-
ti objekta in s sorazmernim solastniškim de-
lom skupnih prostorov, delov in naprav ce-
lotne stavbe in funkcionalnega zemljišča, ki
je last dolžnika na podlgai kupoprodajne

pogodbe z dne 12. 8. 2002, sklenjene med
prodajalcema Ingrid Kovač Brus in Rober-
tom Brusom ter dolžnikom kot kupcem, s
prepovedjo razpolaganja z navedeno nepre-
mičnino, zastavna pravica v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska
140, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 26.405 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2003

Z 2002/01283 IZ-21040
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01283, ki ga je dne 20. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
19, v pritličju stanovanjskega bloka na naslo-
vu Matjaževa 9 v Ljubljani, v izmeri 48,22 m2,
s pripadajočo kletno shrambo, ki je last dol-
žnice in zastavitelja, vsakega do 1/2, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 20. 6. 2002,
sklenjene s prodajalko Tot Ljiljano iz Ljublja-
ne, zastavna pravica v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Podružnica
Ljubljana, Agencija Ljubljana, Tivolska 48,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 12,450.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2002

Z 141/2002 IZ-22543

V izvršilni zadevi upnice Republike Slo-
venije, Ministrstva za finance, Davčne upra-
ve RS, Davčnega urada Koper, Verdijeva
ul. 10, Koper, proti dolžniku Lazar Marjanu
s.p., Izola, Ul. OF 9, zaradi vpisa zastavne
pravice na nepremičnini na podlagi izvršil-
nega naslova seznama RS, Ministrstva za
finance, DURS, Davčni urad Koper, Izpo-
stava Izola, št. 471-PP-25/2002 z dne
28. 10. 2002, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve v znesku 20.000 SIT ter
vseh nadaljnjih izvršilnih stroškov, z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od 28. 11. 2002
dalje do plačila, je Okrajno sodišče v Pira-
nu dovolilo zavarovanje z rubežem nepre-
mičnine, to je stanovanje št. 2 v izmeri
56,50 m2, ki se nahaja v pritličju objekta
SB 24-Livade, Izola, pridoblenega na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 4.
2000, št. 465-03-8/2000, sklenjene med
GIP Stavbenik d.d., Koper, kot prodajalcem
in dolžnikom kot kupcem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 12. 2002

IZ-87955

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 107/2003 z dne
5. 2. 2003, je dvoinpolsobno stanovanje
št. 8 v izmeri 70,49 m2, v IV. nadstropju s
kletno shrambo št. 81 v izmeri 3,24 m2, v
stanovanjskem objektu v Mariboru, Gregor-
čičeva ul. 35, ki stoji na parc. št. 1474/2,
1476/3, 1478/3 in 1472/1, vse k.o. Mari-
bor-Grad, katerega lastnica je Neumüller Jo-
žica, stanujoča Maribor, Gregorčičeva ul.
35, na temelju darilne pogodbe opr. št. SV
465/97 z dne 3. 10. 1997, zastavljeno v
korist upnice Probanke d.d., Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.
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IZ-87956
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 104/03
z dne 6. 2. 2003, je bilo enosobno stano-
vanje v izmeri 45,26 m2, v pritličju stano-
vanjskega objekta na naslovu Ulica bratov
Babnik 18, objekt: »G«, SŠ – 10, Dravelj-
ska gmajna Ljubljana, ki stoji na parc. št.
1246/6 (sst. stavb. 334, vl. št. 737 k.o.
Dravlje, last dolžnice in zastaviteljice Tanje
Turk, Vegova ulica 12, Koper, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 12. 2002
in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 22. 1.
2003, sklenjene z prodajalcema Mlakar Er-
nestom in Darjo iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 60.500 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-87957
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Duše Trobec Bu-
čan iz Kranja, opr. št. SV 57/03 z dne 5. 2.
2003, so bili poslovni in skladiščni prostori,
ki ležijo na parc. št. 657/26, vl. št. 701,
k.o. Nova Gorica, v skupni izmeri neto po-
vršine 182,85 m2 (označeno v načrtu posa-
meznih delov stavbe z oznako L1 in L1a), s
pripadajočim stavbnim in funkcionalnim
zemljiščem, v pritličju in v I. nadstropju, v
prizidku Osnovne šole Milojka Štrukelj, ob
Delfinovi ulici v Novi Gorici, kupljeni na pod-
lagi prodajne pogodbe, št. 331 IJ/1 z dne
5. 7. 1989, zastavljeni v korist upnice Pro-
banke d.d. Maribor, Gosposka 23, za zava-
rovanje denarne terjatve 70,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-87958
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-363/2003 z dne 5. 2.
2003, je bil poslovni prostor I. kleti v skupni
izmeri 125 m2, in sicer poslovni prostor v
izmeri 115,60 m2, skupen nedoločen delež
atrija v izmeri 3,80 m2 in skupen nedoločen
delež manipulativnega prostora v izmeri
5,60 m2, poslovno stanovanjske stavbe v
Ljubljani, Dunajska 101, stoječe na parc.
št. 123, 124, 125 in 126, vse k.o. Beži-
grad, ki ga je pridobil na podlagi pogodbe o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejan-
skim z dne 5. 2. 2003, sklenjene med Da-
kini d.o.o. in Imos Inženiring, d.d., Ljublja-
na, v zv. s kupoprodajno pogodbo z dne
14. 6. 1999, sklenjene med Živo Moretti
kot prodajalko in dolžnikom – zastaviteljem
kot kupcem, zastavljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
17,000.000 SIT s pripadki.

IZ-87960
Na podlagi notarskega zapisa notarke

Majde Lokošek, opr. št. SV 85/03 z dne
4. 2. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št.
1 v pritličju v izmeri 44,95 m2 z zunanjim
vrtom v izmeri 25,20 m2, kletnim prostorom
št. 1 v izmeri 7,2 m2 in zunanjim parkirnim
prostorom v stanovanjskem bloku “B” v Pre-

vojah pri Šentvidu 161, last zastavnikov So-
nje in Alojza Kralja, oba Prevoje pri Šentvidu
161, za vsakega do 1/2, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 10. 11. 2000, zastavljeno
v korist upnice Banke Domžale d.d., Domža-
le, bančna skupina NLB, 1230 Domžale,
Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne ter-
jatve v znesku 3,000.000 SIT spp.

IZ-87963

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 94/03 z dne 4. 2. 2003,
je bil poslovni prostor št. 62 v I. objekta
Tržnica v Kopru, ob Cesti JLA, sedaj Prista-
niška ulica številka 2, v izmeri 22 m2, objekt
stoječ na parceli št. 889/1 in št. 891/1,
k.o. Koper, last Berdon Antonije, lastnine
pridobljene na podlagi kupne pogodbe št.
T 391/60 z dne 22. 1. 1990, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem “Ko-
per”, Koper, poslovna enota Koper kot pro-
dajalcem in Berdon Antonijo in poslovni pro-
stor v I. nadstropju objekta Tržnica v Kopru,
ob Cesti JLA, sedaj Pristaniška ulica št. 2, v
izmeri 36,45 m2, objekt stoječ na parceli
št. 889/1, št. 890/1 in št. 891, k.o. Koper,
solast Berdon Antonije in Berdon Bojana do
nedoločenih deležev, solastnine pridoblje-
ne na podlagi kupne pogodbe št. T
391/106 z dne 21. 5. 1990, sklenjene med
splošnim gradbenim podjetjem “Koper”, Ko-
per, poslovna enota Koper, kot prodajalcem
in Lipušček Marjanom kot kupcem, kupo-
prodajne pogodbe z dne 25. 1. 2000, skle-
njene med Lipušček Marjanom kot proda-
jalcem in Berdon Antonijo in Bojanom kot
kupcema, zastavljena v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnice Mini Bazar Berdon An-
tonija, samostojna podjetnica, s sedežem v
Kopru, Pristaniška ulica št. 2, matična št.
5708006, v znesku 87.500 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila s pripadki, z zapa-
dlostjo 1. 3. 2013, v korist delniške družbe
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, matična št. 1430564, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta št. 63.

IZ-87965

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 186/03 z dne 3. 2. 2003,
je bilo stanovanje št. 3 v skupni izmeri
66,70 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši v
Kamniku, Zikova ulica 3, stoječi na parc. št.
761/18 k.o. Kamnik, solast zastaviteljev Šti-
mac Anice in Štimac Janeza, zastavljeno v
korist upnika Globočnik Milana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 72.240 EUR
s pripadki.

IZ-87966
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane opr. št. SV 192/03 z dne 4. 2. 2003,
je bilo stanovanje št. 6, v skupni izmeri
35,89 m2, ki se nahaja v I. nadstropju več-
stanovanjskega objekta v Mariboru, Shake-
spearova ul. 10, last zastaviteljice Jožefe
Postružnik, zastavljeno v korist upnika
Šahinović Ismeta za zavarovanje denarne
terjatve v višini 27.900 EUR s pripadki.

IZ-87967
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 202/03 z dne 5. 2.
2003, so bili lokal št. 3 – kava bar, v Dvor-
žakovi 3, Ljubljana, v pritličju paviljona 1 v
PHG Kozolec, po katalogu poslovnih pro-
storov PHG Kozolec, številka projekta 698,
z dne 26. 6. 1997, na naslednjih parcelnih
številkah št. 2430, 2440, 2449 in delih par-
cel št. 2431, 2434, 2439, 2442, 2443,
2444, 2450/1, vse k.o. Ajdovščina, v izmeri
59,34 m2; poslovni prostor PP1 v izmeri
71,50 m2 in dodatna prostora: pisarna šte-
vilka 1 v izmeri 12 m2 in pisarna številka 2 v
izmeri 12,29 m2, v Dvoržakovi 3, Ljubljana,
v PHG Kozolec v I. nadstropju paviljona 1,
ki stoji na parcelnih številkah parcel št.
2430, 2440, 2449 in delih parc. št. 2431,
2434, 2439, 2442, 2443, 2444, 2450/1,
vse k.o. Ajdovščina; lokal št. 1 v izmeri
79,67 m2 na Dvoržakovi 3, Ljubljana, v PHG
Kozolec v I. nadstropju paviljona 1, ki stoji
na parcelnih številkah parcel št. 2430,
2440, 2449 in delih parc. št. 2431, 2434,
2439, 2442, 2443, 2444, 2450/1, vse
k.o. Ajdovščina, last zastaviteljice družbe
Rastoder, družba za gostinstvo in trgovino
d.o.o., Dvoržakova 3, Ljubljana, zastavljeni
v korist upnice Hypo Alpe-Adria bank d.d.,
Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 300.000
EUR s pripadki.

IZ-87968
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 205/03 z dne 6. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 12, ki se nahaja
v 4. nadstropju stanovanjske hiše na naslo-
vu Povšetova 57, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 512/3 k.o. Udmat, v skupni izmeri
61,90 m2, last zastavitelja Udovič Vesne, Tr-
novska ulica 8, 1000 Ljubljana, zastavljeno
v korist upnika Hypo Alpe – Adria – bank
d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, 1000 Ljub-
ljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 60.000 EUR s pripadki.

IZ-87970
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 99/03 z dne 6. 2.
2003, je bil zastavljen poslovni prostor Piz-
zeria, v izmeri 103,22 m2 ter pripadajoče
funkcionalno zemljišče v objektu Kardeljev
trg 3, Velenje, ki stoji na parc. št. 2457/1,
vpisani pri vl. št. 2394 k.o. Velenje, ki je
last zastavitelja Orion Ltd d.o.o., Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe sklenjene dne
24. 5. 2002, s prodajalcem Močilnik Jan-
kom. Poslovni prostor Pizzeria je zastavljen
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
matična št. 5026237 za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 726.728,34 EUR s pri-
padki.

IZ-87971
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 119/03 z dne 6. 2.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2 z
oznako 15C02S, v skupni bivalni površini v
izmeri 102,69 m2, shrambo v izmeri
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11,88 m2 in atrij v izmeri 68, m2, stanovanj-
ske hiše v Ljubljani, Strojeva 26, Ob Kose-
škem bajerju, ki je last zastaviteljev Miloša
Plantariča, EMŠO, Tržišče 46, Tržišče in
Tanje Plantarič, EMŠO 2305968505788,
Ljubljana, Topniška 35 b, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 7402361088 z dne
26. 9. 2002. Stanovanje je zastavljeno v
korist upnice Volksbank – Ljudska banka
d.d. Ljubljana, matična št. 5496527, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 60.000
EUR s pripadki.

IZ-88157

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 82/03 z
dne 10. 2. 2003, so bile nevknjižene ne-
premičnine:

– ležeče na delih parcel št. 494/8 in
436/4, obe k.o. Škofja vas, v obsegu in po
legi v skladu z drugim členom kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 13. 4. 2000, ter do
3/100 celote solastni deleži parcel št.
436/1 in 494/9, obe k.o. Škofja vas, pri-
dobljene po kupoprodajni pogodbi z dne
13. 4. 2000, med prodajalko Tovarno vol-
nenih odej p.o. Škofja vas v stečaju, Škofja
vas 40, Celje, ter kupcem - zastaviteljem
Sam Inženiring strojno-avtoprevozna meha-
nizacija, d.o.o., Celje, in

– ležeče na delih parcel 436/3, 436/1,
436/4 in 494/9, vse k.o. Škofja vas, v
obsegu in po legi v skladu z drugim členom
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4. 2000,
ter na solastninskih deležih skupnih prosto-
rov upravne zgradbe, dovozne ceste, trafo
postaje, vodarne in kanalizacije, pridoblje-
ne na podlagi kupoprodajne pogodbe
14. 4. 2000 med prodajalko Tovarno vol-
nenih odej p.o. Škofja vas v stečaju, Škofja
vas 40, Celje, ter kupcem - zastaviteljem
Sam Inženiring strojno-avtoprevozna meha-
nizacija, d.o.o. Celje, zastavljene v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 3,000.000
SIT s pripadki napram dolžniku Sam Inženi-
ring strojno-avtoprevozna mehanizacija,
d.o.o. Celje.

IZ-88158
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta, opr. št. SV-50/03 z dne 10. 2.
2003, je bil poslovni prostor v objektu 3, I.
etaža, med osema 1-2, v Trgovsko poslov-
nem centru v Metliki na parc. št. 3999/3 in
3995, obe k.o. Metlika, v izmeri 35,15 m2,
s pripadajočim idealnim solastninskim dele-
žem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču, last
dolžnika in zastavitelja družbe Rast, raču-
novodsko finančne storitve, Metlika, d.o.o.,
s sedežem Metlika, Naselje Borisa Kidriča
9, matična številka 5611334, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 6. 1997,
sklenjene s Karolino Končar, Hrast pri Ju-
gorju 27, Suhor, zastavljen v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem Ljub-
ljana, Ajdovščina 4, matična številka
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4,000.000 SIT, kar znaša 17.312,49
EUR na dan 6. 2. 2003, s pripadki.

IZ-88159
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Rošker An-
dreja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 81/03 z dne 6. 2. 2003, je bil poslovni
prostor – trgovski lokal z oznako 5 v pritličju
izmere 54,50 m2 ter garažno mesto z ozna-
ko 31 v izmeri 12 m2, ki se nahajata v po-
slovno stanovanjskem objektu na naslovu
Cvetkova ulica 2 v Murski Soboti, ki leži na
parcelah številka 1263/1, 1263/2 in
1263/3 ter 1255, 1256, 1260, 1261,
1266, 1267/1, 1264, 1265, 1272, 1274,
pripisanih pri vložni številki 1668 katastrske
občine Murska Sobota, last dolžnika in za-
stavitelja Hriberšek Andreja, Dijaška 10,
Murska Sobota, na podlagi prodajne po-
godbe številka 433/97 notarsko overjene
dne 22. 9. 1997, s prodajalcem Fecting
d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana in LB Hipo
d.o.o., Trg Republike 3, Ljubljana in dodat-
ka številka 1 k tej pogodbi, kot tudi dovolje-
nja za bremen prosto vknjižbo lastninske
pravice z dne 25. 10. 1999, zastavljeno v
korist upnika Raiffeisenbank St. Stefan –
Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genos-
senschaft mit Beschränkter Haftung, v za-
varovanje denarne terjatve v višini 54.000
EUR, kar je na dan 6. 2. 2003 –
12,474.000 SIT s pripadki ter stroški stran-
skega zavarovanja v višini 21.600 EUR s
pripadki.

IZ-88160
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1165/02 z dne 17. 12.
2002, je stanovanje št. 45, v skupni izmeri
64,13 m2, ki se nahaja v osmem nadstropju
stanovanjskega bloka Grablovičeva ul. 32 v
Ljubljani, last zastavitelja Staneta Blažuna,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o pro-
daji stanovanja št. 33/91 z dne 24. 3.
1992, sklenjene z Chemo d.d. kot proda-
jalcem, zastavljeno v korist upnika Bojana
Slobodnjaka, Polanškova ulica 5, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki napram dolžni-
ku Alešu Kocjančiču.

IZ-88161
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-81/03 z dne 6. 2.
2003, je gostinski lokal v izmeri 65 m2 in
terasi v izmeri 20 m2, ki se nahaja v zgornji
etaži objekta Cankarjeva cesta 66 v Radov-
ljici, ki stoji na parc. št. 282/4 in na delu
parc. št. 282/5 obe k.o. Radovljica, last
zastavitelja Roberta Nemečka, stan. Zbilje
1, Medvode (na podlagi pogodbe o razdru-
žitvi solastnine  z dne 20. 9. 1998, sklenje-
ne med njim in Damjanom Knificem), za-
stavljeno v korist upnice Posojilnice Bank
Borovlje r.z.z o.j., A-9170 Borovlje, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 60.000
EUR s pripadki napram dolžnikoma Rober-
tu Nemečku in Saši Nemeček.

IZ-88162
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Rozmana
iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV
33/03 z dne 31. 1. 2003, so bili poslovni

prostori v poslovno stanovanjskemu objek-
tu Platiševa 7, Cerkno, stoječem na parce-
li št. 566/3 k.o. Cerkno, v izmeri 63 m2, s
pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih delih in napravah ter zemljišču,
last dolžnice in zastaviteljice družbe Infrax
Informacijski inženiring d.o.o., Idrijska Be-
la 14, Idrija, kupljeni s prodajno pogodbo
SV 653/02, sklenjeno dne 24. 12. 2002,
s Krajevno skupnostjo Cerkno, Platiševa
7, Cerkno, zastavljeni v korist upnice –
banke Nove KBM d.d., Področje Nova Go-
rica, Podružnica Idrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-88163
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora opr. št. SV 83/03 z dne 6. 2.
2003 so bila štiri stanovanja v večstano-
vanjski hiši na Jezdarski ulici 8 v Mariboru,
stoječi na parc. št. 1097, pripisani vl. št.
1305, k.o. Tabor, in sicer stanovanje št. 6 v
pritličju v izmeri 45,76 m2, stanovanje št.
12 v pritličju v izmeri 52,59 m2, stanovanje
št. 25 v I. nadstropju v izmeri 24,20 m2,
stanovanje št. 30 v I. nadstropju v izmeri
25,68 m2, ki so v lasti Ultra d.d. do celote,
Gradiška 218, Zgornja Kungota, na osnovi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7. 2001,
sklenjene med prodajalcem RAP – Raiffei-
sen Leasing d.o.o. in kupcem Ultra d.d.,
zastavljena oziroma na njih ustanovljena hi-
poteka v korist upnice Raiffeisen Krekova
banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,000.000 SIT.

IZ-88164
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV122/2003 z dne 10. 2.
2003, je stanovanje št. 2, v izmeri
52,50 m2, ki obsega kuhinjo 12,99 m2, so-
bo 20,54 m2 in hodnik 8,02 m2, v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Ul. Tuga Vid-
marja 2, v Kranju, stoječe na parc. št. 405,
vl. št. 700 k.o. Klanec, last dolžnika Edina
Jogiča, stanujoč Nazorjeva 2, Kranj, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
3. 2. 2003, zastavljeno v korist upnice Sa-
va Tires, družba za proizvodnjo pnevmatik,
d.o.o., Škofjeloška c. 6, Kranj, za zavaro-
vanje njene denarne terjatve v višini
2,025.000 SIT s pripadki.

IZ-88165
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 223/03 z dne 7. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 4 v skupni izme-
ri 39 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stano-
vanjskega objekta v Kranju, Planina 70, last
zastaviteljice Jenko Lidije, zastavljeno v ko-
rist upnika Okanović Osmana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 13.400 EUR s
pripadki.

IZ-88166
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 227/03 z dne 10. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 2 v skupni izme-
ri 68,80 m2, skupaj  z drvarnico in kletjo, ki
se nahaja v visokem pritličju v stanovanj-
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skem objektu v Ljubljani, Črtomirova 17,
stoječem na parc. št. 361/29 in 685, vl.
št. 1275 k.o. Petersko predmestje I, so-
last zastaviteljev Gregorn Branka in Gre-
gorn Slavice, vsakega do 1/2, zastavlje-
no v korist upnika Pistotnik Marka, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 6.900
EUR s pripadki.

IZ-88167
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 228/03 z dne 10. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 10, v skupni
izmeri 57,08 m2, ki se nahaja v II. nad-
stropju stanovanjske hiše v Mariboru, Po-
trčeva 2, stoječe na parc. št. 2433/000,
vl. št. 1199 k.o. 0659 Tabor, last zastavi-
telja Ritlop Tomaža, zastavljeno v korist
upnice Kijevčanin Marije, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20.580 EUR s
pripadki.

IZ-88222
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 236/03 z dne 11. 2.
2003, je bilo trisobno stanovanje v sku-
pni izmeri 66,30 m2, ki se nahaja v stano-
vanjski hiši v Kopru, Srebrničeva ulica 3,
stoječi na parc. št. 387/13, k.o. Seme-
dela, last dolžnika in zastavitelja Milinković
Steva, zastavljeno v korist upnika Šker-
janc Jožeta, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 14.700 EUR s pripadki.

IZ-88223
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 113/03-1 z dne 11. 2. 2003, je bil
poslovni prostor številka 2 v izmeri
85,17 m2, v pritličju poslovno stanovanj-
ske stavbe v Mariboru, Partizanska cesta
35, zgrajene na parceli številka 1101/1,
pripisani zemljiškoknjižnemu vložku števil-
ka 554 katastrska občina Maribor – grad;
last dolžnika – zastavitelja dr. Mohamada
Berro, dr. med., spec. spl. med., do ce-
lote, in sicer na podlagi prodajne pogod-
be z dne 6. 12. 2002, sklenjene med
njim kot kupcem ter med Dodoma d.o.o.
kot prodajalcem; zastavljen v korist upni-
ce Poštne banke Slovenije d.d., za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
70.000 EUR s pripadki.

IZ-88224
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV – 76/03 z dne 11. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 62, v izmeri
61,42 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
10,74 m2, shrambo 1,85 m2, sobo 15,84
m2, sobo 18,72 m2, predsobo 4,48 m2,
kopalnico z WC 4,51 m2, ložo-balkon
4,31 m2 in klet 0,97 m2, ter se nahaja v 7.
nadstropju stanovanjske hiše v Velenju,
Koželjskega 5 in je last Mrevlje Natalije,
roj. 4. 7. 1974, stan. Dobrna 68, p. Dobr-
na, do ene polovice in Grgić Željka, roj.
27. 12. 1974, stan. Trdobojci 72, p. Zg.
Leskovec, do ene polovice, po kupopro-
dajni pogodbi št. 5/2003 z dne 26. 1.
2003, zastavljeno v korist upnice Nove

Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg Re-
publike 2, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 4,600.000 SIT s pp.

IZ-88225

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-405/2003 z dne
11. 2. 2003 je bilo enoinpolsobno stano-
vanje št. 49 v izmeri 47,56 m2, ki se na-
haja v IV. nadstropju bloka 2B, parc. št.
961, 964, 965, 966, 967, k.o. Slape,
skupaj s pripadajočim solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih, in napra-
vah, stavbišču ter na funkcionalnem zem-
ljišču, v skupni lasti zastaviteljev Pera
Perića in Mirjane Perić, oba Ljubljana,
Rjava cesta 2B, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 17. 3. 1981, do-
datka k pogodbi z dne 25. 3. 1981 in
dodatka št. 2 k navedeni pogodbi z dne
6. 2. 2003, vse sklenjeno s Cvetom Če-
snikom in Marijo Česnik, oba Ljubljana
Polje, Rjava cesta 2B, oziroma Ljubljana,
Polje cesta XX/3, kot prodajalcema, za-
stavljeno v korist upnice Zveze bank, re-
gistrirane zadruge z omejenim jamstvom,
Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000 EUR s pripadki.

IZ-88226
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 196/03 z dne
3. 2. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
3 v izmeri 101,26 m2, ki se nahaja v pritli-
čju stanovanjskega bloka na naslovu Bra-
tov Učakar 134, Ljubljana, stoječega na
parc. št. 2219/10, k.o. Zgornja Šiška,
last zastaviteljice Urške Lunder iz Ljublja-
ne, na podlagi prodajne pogodbe z dne
27. 5. 1999, sklenjene s prodajalcem Ja-
kovac Rudijem iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Volksbank – Ljudska banka
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 300.000 EUR s pripadki.

IZ-88228

Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 204/03 z dne 5.
2. 2003, je bilo štirisobno stanovanje št.
B2-L3-II-1, v prodajni površini 83,88 m2,
ki se nahaja v 2. nadstropju, s kletnim
prostorom v izmeri 5,02 m2 in parkirnima
mestoma št. 198a in 198b v garažni kleti,
vse v Stanovanjskem objektu na naslovu
Ljubljanska cesta 13 D v Trzinu, stoječem
na zemljišču parc. št. 111/1, 111/8,
110/4, 1600/10, 110/1 in 110/4, vse
k.o. Trzin, last dolžnika Marka Tretjaka iz
Maribora in solidarne porokinje Klavdije
Tretjak iz Maribora, na podlagi prodajne
pogodbe št. 429/03 z dne 31. 1. 2003,
sklenjene s prodajalcema Splošno grad-
beno podjetje Kraški zidar d.d., Sežana
in IN.CO invest, podjetje za pripravo in
izvedbo investicij d.o.o., Ljubljana, zastav-
ljeno v korist upnice Bank Austria Credi-
tanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 52.530 EUR v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita, s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 95/2002 S-87656
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 95/2002 sklep z dne 3. 2. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: Simson, Lesno proizvodno trgov-
sko podjetje d.o.o., Bočna 138, Šmar-
tno ob Dreti (matična številka 5532035).

Odslej se firma glasi: Simson, Lesno
proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Bočna
138, Šmartno ob Dreti (matična številka
5532035) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Ce-
lje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo posalti v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014, sklic na številko:
11-42153-7110006.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. aprila 2003 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 3. 2. 2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 2. 2003

St 94/2002 S-87657
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 94/2002 sklep z dne 3. 2. 2003:
I. sklep: ugotovi se umik predloga za

začetek postopka prisilne poravnave z dne
1. 10. 2002, ki ga je sodišče prejelo nepo-
sredno istega dne med dolžnikom: FACIG
HARDWARE, Računalniški inženiring
d.o.o., Mestni trg 3, Slovenske Konjice,
in njegovimi upniki, ker je predlagatelj –
dolžnik z dne 10. 1. 2003 umaknil ta pre-
dlog (ki ga je sodišče prejelo priporočeno
po pošti dne 13. 1. 2003) in se zato v
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skladu z dol. čl. 33/II ZPPSL postopek pri-
silne poravnave ustavi.

II. sklep:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom: FACIG HARDWARE, Računalniški in-
ženiring d.o.o., Mestni trg 3, Slovenske Ko-
njice (matična številka: 5321450).

Odslej se firma glasi: FACIG HARD-
WARE, Računalniški inženiring d.o.o., Me-
stni trg 3, Slovenske Konjice (matična šte-
vilka 5321450) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objva začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. aprila 2003 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 3. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 2. 2003

St 105/2002 S-87658
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 105/2002 sklep z dne 3. 2.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Bojovič Vlado s.p., Trgovina
Pinkšport, Trubarjeva ul. 55/a, Celje
(matična številka: 5728012).

Odslej se firma glasi: Bojovič Vlado s.p.,
Trgovina Pinkšport, Trubarjeva ul. 55/a, Ce-
lje (matična številka: 5728012) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od

dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. aprila 2003 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 3. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 2. 2003

St 8/2003 S-87659
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 8/2003 sklep z
dne 3. 2. 2003:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Ingrad VNG, Družba za
visoke in nizke gradnje d.d., Lava 7, Ce-
lje (matična števika: 5609895) in njegovimi
upniki.

II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v
domači valuti, preračunano po srednjem tea-
čju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (3. 2. 2003).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v dis-
kontirani višini na dan začetka postopka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.

III. Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,

Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Elektrosignal d.o.o., Lava 6/a, Celje,
2. Ceste mostovi Celje, d.d., Družba za

nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje,
3. Merkur, Trgovina in storitve d.d., Ce-

sta na Okroglo 7, Naklo,
4. Trimo, Inženiring in proizvodnja montaž-

nih objektov d.d., Prijateljeva c. 12, Trebnje,
5. Dabanovič Milica - predstavnica de-

lavcev.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se

naloži, da položi predujem za stroške po-
stopka v višini 5,000.000 SIT na TRR
Okrožnega sodišča v Celju, št.
01100-6960421564, sklic na št. 5-8-2003,
v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka
tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 2. 2003

St 6/95-49 S-87660
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/95

z dne 31. 1. 2003 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Javor Commerce, Tr-
govsko podjetje d.o.o. – v stečaju, Be-
nedikova cesta 26/a, Kranj.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 1. 2003

St 24/2003 S-87661
To sodišče je s sklepom St 24/2003

dne 31. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Boutique F, Frančiška Va-
lič, s.p., Bukovica 1, Ribnica, davčna šte-
vilka: 18008666.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 4. 2003 ob 11.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2003

St 141/2001-32 S-87662
To sodišče je s sklepom St 141/2001

dne 31. 1. 2003 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Inženiring Tivoli d.o.o., Pod
ježami 3, Ljubljana, ker dolžnik nima pre-
moženja, ki bi lahko prišlo v stečajno maso.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2003
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St 54/2002-20 S-87663
To sodišče je s sklepom St 54/2002

dne 3. 2. 2003 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Detex, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, zastopanje in
posredovanje d.o.o., Celovška c. 28a,
Ljubljana – v stečaju, ker dolžnik ne raz-
polaga z nobeim premoženjem, ki bi prišlo
v stečajno maso.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2003

St 70/2002 S-87664
To sodišče je pod opr. št. St 70/2002

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Interdom d.o.o., Salon pohištva in notra-
nje opreme, Partizanska 3-5, Maribor in
njegovimi upniki, ki glasi:

Razred A – razred upnikov (ločitvenih in
izločitvenih), katerim se položaj tudi po prav-
nomočnosti prisilne poravnave ne spreme-
ni.

Razred B – razred upnikov (delavcev), ki
se poplačajo v višini 20% od ugotovljene
terjatve v roku enega leta z letno obrestno
mero 2%.

Razred C – razred upnikov (državne
institucije), ki se poplačajo v višini 20% od
ugotovljene terjatve v roku enega leta z letno
obrestno mero 2%.

Razred D – razred upnikov (avansi), ki
se poplačajo v višini 100% od ugotovljene
terjatve.

Razred E – razred upnikov (dobavitelji in
posojilodajalci), ki se poplačajo v višini 20%
od ugotovljene terjatve v roku enega leta z
letno obrestno mero 2%.

Razred F – razred upnikov, ki konverti-
rajo svojo terjatev v lastninski delež dolžni-
ka.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
31. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2003

St 224/2002 S-87665
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom MBM NEP Posredovanje v prometu
z nepremičninami in trgovina, Marinič
Boris s.p., Krekova 16, Maribor, se v skla-
du s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2003

St 20/94 S-87666
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Ferromoto export import d.o.o. – v

stečaju, Maribor, se v skladu s 169.
členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2003

St 24/96-287 S-87667
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 24/96 dne 3. 2. 2003 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Tam Tronic d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Ptujska c. 184, ker
so končana vsa opravila iz stečajnega po-
stopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2003

St 5/94 S-87668
To sodišče je s sklepom St 5/94 z dne

31. 1. 2003, ker stečajna masa ne zadošča
niti za kritje stroškov stečajnega postopka,
zaključilo stečajni postopek zoper dolžnika
Repro, Podjetje za remont, vzdrževanje
in proizvodnjo, d.o.o. – v stečaju, Idrija,
Kapetana Mihevca 5.

Pravnomočni sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, vl. št. 1/2307/00.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster stečajni dolžnik preneha in se iz sodne-
ga registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 1. 2003

St 4/2002 S-87669
To sodišče je v stečajnem postopku zo-

per stečajno maso stečajnega dolžnika In-
tra Exip – Eurocast proizvodnja alumini-
jastih odlitkov d.o.o., Tovarniška cesta
10, Kidričevo, razpisalo narok za obravna-
vanje osnutka za glavno razdelitev za dne
19. 3. 2003, ob 8.30, soba 26/II.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 2. 2003

St 67/94 S-87670
1. Ustavi se nadaljnje vnovčenje razdelit-

vene mase in se stečajni postopek nad ste-
čajnim dolžnikom Virtus-trade, podjetje za
svetovanje, trženje, inženiring d.o.o., – v
stečaju, Francetova 8, Slovenj Gradec,
zaključi.

2. Terjatev stečajnega dolžnika do Kuro-
nja Marketing Celje, Aškerčeva 15 in Kuro-
nja Romana, Opekarniška 10, Celje, na
podlagi sodbe zaradi izostanka Okrožnega
sodišča v Mariboru, opr. št. I Pg 363/93, z
dne 17. 6. 1996, v višini 72,942.000 SIT s
pp., se prenese na:

a) Zavod za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljub-
ljana, v višini 49.125,70 SIT s pp. in

b) Republiko Slovenijo – Ministrstvo za
finance v višini 755.429,50 SIT s pp.

c) Preostanek terjatve po sodbi I Pg
363/93 se prenese na ustanovitelje dru-
žbe Raissakis Photios, Schaftal 124, Graz,
Avstrija, Rus Bogomirja, Heroja Ronka 36,

Slovenj Gradec, Vaupot Viktorja, Stari trg
239/c, Slovenj Gradec in Vižintin Marka,
Sele 15a, Slovenj Gradec, in sicer na vsa-
kega 25% preostanka terjatve.

3. Sredstva na žiro računu stečajnega
dolžnika v višini 139.924,30 SIT se porabi-
jo za pokritje stroškov zaključka stečajnega
postopka in za nagrado stečajnega upravi-
telja.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 1. 2003

St 8/2003 S-87709
To sodišče je s sklepom St 8/2003 dne

6. 2. 2003 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Twintex podjetje za prodajo,
montažo in servisiranje šivalnih strojev
d.o.o., Pristava 3, Mengeš, matična števil-
ka 5695791, šifra dejavnosti 29.540.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 4. 2003 ob 12.15, soba 307a tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2003

St 123/2002 S-87710
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom TV 3 d.o.o., Štula 23, Ljub-
ljana, za dne 19. 3. 2003 ob 9.30, v kon-
ferenčni dvorani, II. nadstropje tega sodi-
šča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2003

St 18/2003 S-87711
To sodišče je s sklepom St 18/2003

dne 6. 2. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom AB-Cosmos storitve,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 172, Ljublja-
na, matična številka 5951054.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Darja Erceg iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 4. 2003 ob 12. uri, soba 307A/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2003

St 34/2001-34 S-87763
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 34/2001 z dne 5. 2. 2003 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Aqua export im-
port, d.o.o., Kranj, Zariška 7, Kranj, ma-
tična št. 5387868, šifra dejavnosti 070132.

Za stečajnega upravitelja je določilo Ve-
ljka Jana, Blaževa 3f, Škofja Loka.

Upniki naj z vlogo in dokazili o utemelje-
nosti terjatev ter z navedbo transakcijskega
ali drugega računa v dveh izvodih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh me-
secih od dneva objave oklica o začetku ste-
čajnega postopka.

Ločitveni upniki morajo navesti del dolžni-
kovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico, izloči-
tveni upniki pa morajo navesti del premože-
nja, na katerega se nanaša njihov zahtevek.

Upniki morajo vlogo kolkovati s predpi-
sano sodno takso v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, ven-
dar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT), oziroma če znaša
taksa nad 10.000 SIT, plačilo dokumentira-
ti s potrdilom o plačilu sodne takse na ra-
čun, in sicer za pravne osebe št.
01100-1000339014, sklic na št.
11-42170-7110006-55434003, za fizične
osebe pa na št. 01100-1000338529, sklic
na št. 11-42170-7110006-55434003.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. 5. 2003 ob 14. uri v sobi 014/klet tega
sodišča.

Sklep o začetku stečajnega postopka se
vpiše v sodni register tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
5. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 2. 2003

St 27/94 S-87764
To sodišče je s sklepom St 27/94 dne

5. 2. 2003 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Razvojni inženiring, p.o., Trža-
ška 40, Ljubljana.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ta-
nja Praprotnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upniki, ki še
niso prijavili svojih terjatev v likvidacijskem
postopku pozivamo, da prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 4. 2003 ob 9.15, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Dejanja opravljena v likvidacijskem po-
stopku, veljajo tudi v stečajnem postopku.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2003

St 18/2002 S-87765
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 18/2002 z dne 3. 2. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Matijo Cehtlom s
firmo Cehtl Matija, samostojni podjet-
nik posameznik, “Montaža aluminijastih
konstrukcij, Slovenska Bistrica, Cigon-
ca 16, 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 3. 2. 2003

St 92/2001 S-87766
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 92/2001 z dne 3. 2. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Slavkom Fučkarjem s firmo
Avtoprevoznik Fučkar Slavko s.p., Maribor,
Letonijeva 2, 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 3. 2. 2003

St 179/2002 S-87767
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Šulek Dušan s.p., Ogrevanje, vodo-
vod, klima tehnika Maribor, Koroška c.
59, Maribor, se v skladu s členom 99/I
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2003

St 75/2001 S-87768
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 75/2001 z dne 3. 2. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojno podjetnico Majdo Celan s firmo
Celan Majda s.p., “BAR MAŠKA”, Mari-
bor, Partizanska 83, ker je premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, neznatne vredno-
sti. 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 3. 2. 2003

St 26/2002 S-87769
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 26/2002 z dne 4. 2. 2003, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Kava bar Deris, Plazovnik Ivanka
s.p., Brezno1, Podvelka.

2. Po pravnomočnosti sklepa, se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih po-
djetnikov.

3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 2. 2003

St 20/2002 S-87770
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 20/2002 z dne 4. 2. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Veselin Vuković s.p., Ekonomska
propaganda in trgovina, Čečovje 3, Rav-
ne na Koroškem.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih po-
djetnikov.

3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 2. 2003

St 9/98 S-87972
To sodišče v stečajnem postopku nad

stečajnim dolžnikom ESo Viva, Invalidsko
podjetje d.o.o., Preloška cesta 1, Vele-
nje – v stečaju, razpisuje narok za obrav-
navanje osnutka za glavno razdelitev stečaj-
ne mase, ki bo dne 26. marca 2003 ob
8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča v
Celju, Prešernova 22.

Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.

Osnutek glavne razdelitve stečajne mae
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:

višina denarnih sredstev za glavno raz-
delitev znaša 4,650.000 SIT,

– odstotek poplačila znaša 18,41%.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za

glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve –
na dan 21. 1. 2003 - 1. št. 142-143) v
stečajni pisarni tega sodišča Prešernova 22,
Celje, med uradnimi urami sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 2. 2003

St 4/2002 S-87973
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata št. St 4/2002 z dne 5. 2. 2003 zaklju-
čilo stečajni postopek nad dolžnikom La-
bod Konfekcija Libna d.o.o., Krško, Ce-
sta 4. julija 28, Krško.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/3825/00 Izbriše iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 2. 2003

St 1/1996 S-87974
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata št. St 1/1996 z dne 5. 2. 2003 zaklju-
čilo stečajni postopek nad dolžnikom Silex
Blanca, Sevniška industrija Latoflexa
d.o.o., Blanca.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/1849/00 izbriše iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 2. 2003

St 9/93-158 S-87975
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja

osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
nad dolžnikom EURECO, Podjetje za pro-
izvodnjo reklamnih blokov, Murska So-
bota, p.o., Lendavska 1, Murska Sobota
– v stečaju.
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Narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev stečajne mase bo dne 24. 3.
2003 ob 14. uri v razpravni dvorani št. 12
tega sodišča.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek stečajne mase na tem sodišču v
sobi št. 413/IV (predvideno je poplačilo
upniških terjatev v višini 9%).

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 2. 2003

St 13/2002-28 S-87976
Po drugem odstavku 99. člena Zakona

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžni-
kom Hotel Vivat d.o.o., Ulica ob igrišču
3, Moravske Toplice - v stečaju, zaključi.

Premoženje stečajnega dolžnika se
uporabi za stroške stečajnega postopka,
neporabljeni del pa se izroči Občini Mo-
ravske Toplice.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 2. 2003

St 17/2002-29 S-87977
Po drugem odstavku 99. člena Zakona

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžni-
kom Tamara Avtošola in trgovsko po-
djetje d.o.o., Murska Sobota, Noršinska
8 – v stečaju, zaključi.

Premoženje stečajnega dolžnika se
uporabi za poravnavo stroškov stečajnega
postopka, neporabljeni del, in sicer terja-
tev v višini 47.476 SIT s pp, do dolžnika
Jakopec Roberta, Banovci 33, pa se izro-
či Občini Murska Sobota, na katerem ob-
močju je sedež stečajnega dolžnika, brez
prevzema obveznosti.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 2. 2003

St 214/2002 S-88082
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 214/2002 dne 6. 2. 2003 začelo stečaj-
ni postopek nad stečajnim dolžnikom Šta-
jerprodukt d.o.o., trgovsko in proizvodno
podjetje, Pesnica 20/a, Pesnica.

Odslej firma glasi Štajerprodukt d.o.o.,
trgovsko in proizvodno podjetje, Pesnica
20/a - v stečaju, Pesnica.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, univ. dipl. ek., Lorbekova 17,
Limbuš.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 16. 5. 2003 ob 10. uri, soba 253
tukajšnjega sodišče.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 6. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2003

St 165/2002 S-88083

Stečajni postopek nad stečajnim dol-
žnikom Avtoprevozništvo, knjigovodski
servis AKT, Cvetka Krajnc s.p., Gospo-
svetska c. 20, Maribor se v skladu z
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaklju-
či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2003

St 215/2002 S-88084
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 215/2002 dne 6. 2. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Ekodom d.o.o., Glavni trg 17/b, Mari-
bor.

Odslej firma glasi Ekodom d.o.o., Glav-
ni trg 17/b, Maribor - v stečaju.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, univ. dipl. ek., Lorbekova 17,
Limbuš.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 16. 5. 2003 ob 9. uri, soba 253
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 6. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2003

St 66/2002 S-88085

Stečajni postopek nad stečajnim dol-
žnikom Železnina d.o.o., Špelina 2, Ma-
ribor 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 ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2003

St 182/2002 S-88086
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Bajraktaraj Avni - zidarstvo in
fasaderstvo s.p., Ruška 99, 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.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2003

St 39/2002 S-88087
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Netstore d.o.o., Meljska c. 5, Ma-
ribor 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 ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2003

St 240/2002 S-88088
To sodišče je s sklepom opr. št. St

240/2002 z dne 3. 2. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad podjetjem Felpt Po-
djetje za proizvodnjo, storitve in trgovi-
no d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 184.

Odslej se dolžnikova firma glasi Felpt
Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovi-
no d.o.o. - v stečaju, Maribor, Ptujska ce-
sta 184, njegova matična številka je
5415756, šifra dejavnosti pa 11002.

Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, za-
poslena v Tekstilnem institutu Maribor, Ul.
Kraljeviča Marka 21, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 5.
2003 ob 9. uri v sobi št. 253 tega sodi-
šča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 3. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2003

St 130/2001 S-88089
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

130/2001 z dne 3. 2. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Hranilno
kreditno službo Trbovlje p.o., Trg F. Fa-
kina 12, Trbovlje - v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2003

St 21/2002 S-88090
Narok za prisilno poravnavo v postopku

poravnave nad dolžnikom Hotel Kompas
Bohinj, d.d., Ribčev Laz 45, Bohinjsko
jezero, bo dne 21. 3. 2003 ob 12.30 v
sobi št. 113/I tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tem sodišču v
sobi št. 6 med uradnimi urami.

Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
sodišča vne 7. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 2. 2003

St 25/2002 S-88091
V postopku prisilne poravnave dolžnika

Agranta gobarstvo d.o.o., Lendavska 9,
Murska Sobota poravnalni senat spremi-
nja odredbo o imenovanju upniškega od-
bora tako, da se namesto dosedanjega čla-
na Quick d.o.o. Sežana v upniški odbor
imenuje upnik SGP Pomgrad d.d., Bakov-
ska ulica 31, Murska Sobota.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 2. 2003
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Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 99/00406 SR-1401
Okrajno sodišče v Kopru je na podlagi

4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
dolžniku Miranu Omerzi, Montinjan 2, Ma-
rezige, v izvršilni zadevi opr. št. I 406/99,
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, zaradi izterjave denarne terjatve, po-
stavilo začasno zastopnico, in sicer odvet-
nico Bredo Požar iz Kopra, Pristaniška 8, ki
dolžnika v predmetnem izvršilem postopku
zastopa od dne 8. 1. 2003 dalje, vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
Center za socialno delo Koper ne sporoči
sodišču, da je dolžniku postavil zakonitega
zastopnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2003

I 1999/20279 SR-1408
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
Adriatic, Zavarovalna družba d.d., Ljubljan-
ska c. 3/a, Koper, zoper dolžnika Mežek
Miloša, Tugomerjeva 2, Ljubljana, zaradi iz-
terjave 284.158 SIT s pp, dne 10. 12. 2002
sklenilo:

dolžniku Milošu Mežku se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP
postavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnika Mihaela Šuštarja, Trubarjeva ul. 24
iz Ljubljane.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2002

In 101/2000 SR-1392
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršil-

ni zadevi upnice Ane Terčič, Kostanjeviška
19, Nova Gorica, ki jo zastopa odvetnica
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper dolžni-
co Karmen Terčič, sedaj neznanega bivali-
šča (prej Kostanjeviška 21, Nova Gorica ozi-
roma Via dei Gelzi 1, Gorizia, Italija), zaradi
izterjatve denarne terjatve, dne 22. 11.
2002 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Karmen Terčič, neznanega bivali-
šča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Hildo Pipan iz Nove Gorice, Kidričeva 9, ki
bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi z
opr. št. In 101/2000, vse dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 11. 2002

In 98/02081 SR-22529
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni za-

devi upnice Volksbank - Ljudska banka d.d.,

Dunajska 128/a, 1000 Ljubljana, ki jo za-
stopa odvetnica Nuša Maček iz Celja, proti
dolžnikoma Radmilku Janjiču, Polzela 85,
Polzela in Silvi Pisanec, Jurčičeva 4, Vele-
nje, zaradi izterjave 13,745.422 SIT s pp
sklenilo:

dolžniku Radmilku Janjiču se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zava-
rovanju, postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Karmen Orter, Žalskega tabora 1, Ža-
lec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 2. 12. 2002

Oklici dedičem

I D 427/99 OD-18096
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v te-

ku zapuščinski postopek po dne 23. 9.
1998 umrli Hrast Hlebec Kristini, roj. 23. 1.
1908, državljanki Republike Slovenije, na-
zadnje stanujoči Ljubljana, Tabor 10.

Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju, sodišče poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo pri sodišču v enem
letu od objave oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadalje-
valo in zaključilo glede na znana dejstva.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 1467/2002 Rg-1447
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja sklep:
družba HORA – ELEKTRONIK, elek-

tronika, inženiring in zastopanje, d.o.o.,
s sedežem v Kopru, Mladinska 7, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3489/00, peneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 18. 11.
2002.

Družbenik Radovanović Mirko, stanujoč
na Reki, Zdravka Kučića 13, Hrvaška, izjav-
lja, da družba nima zaposlenih delavcev ter
nima zato nikakršnih neporavnanih denar-
nih obveznosti ali obveznosti do izpolnitve
kakršnekoli druge obligacije in tudi nima
nobenih neurejenih oziroma nepoplačanih
obveznosti ali neurejenih razmerij do delav-

cev. Družbanik tudi izjavlja, da v celoti pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih neporavnanih obveznosti družbe, če
bi se le-te kasneje pojavile in jih bo porav-
naval solidarno iz svojega osebnega pre-
moženja.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital družbe prene-
se na družbenika kot tudi osnovno sredstvo
družbe, to je motorno kolo znamke BMW
tip R 1100 GS, s številko šasije
WB10404B7WZC38948, tip motorja 112
EB, leto izdelave 1998, reg. št. KP A2-39
in s številko prometnega dovoljenja
143944, ki ga je izdala UE Koper.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 1. 2003

KRANJ

Srg 2216/2002 Rg-1446
Družba MIL, proizvodnja, trgovina in

storitve, Radovljica, d.o.o., s sedežem
Gradnikova 121, Radovljica, vpisana na
reg. vl. št. 1/799/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikov prevzameta Mi-
latovič Ivan in Milatovič Lidija, oba Koprivnik
20, Sovodenj.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 1. 2003

LJUBLJANA

Srg 10620/2002 Rg-355
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja Elan Sail, ki ga zastopa notar Bojan
Podgoršek, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra dru-
žbe Elan Sail, proizvodnja jadrnic d.o.o.
Ljubljana, Dunajska cesta 160, objavlja
sklep:

Elan Sail, proizvodnja jadrnic d.o.o.
Ljubljana, Dunajska cesta 160, reg. št.
vl. 1/35894/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 6. 12.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenik je Elan Marine, proizvodnja in
prodaja plovil, d.o.o., Begunje na Gorenj-
skem, Begunje 1, z ustanovitvenim kapita-
lom 180,000.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti 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



Stran 864 / Št. 15 / 14. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2002

Srg 9481/2002 Rg-358
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlaga-
telja AP Peceli d.o.o., ki ga zastopa odvetnik
Rok Koren, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe
AP Peceli, poslovne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Gradaška 22, objavlja sklep:

AP Peceli, poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Gradaška 22, reg. št. vl.
1/30450/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 2. 10.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Peter Peceli, Ljubljana, Gra-
daška ulica 22, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la 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 v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2002

Srg 11140/2002 Rg-1381
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Fors, podjetje za organizacijo in tr-
ženje ter uvoz in izvoz blaga in storitev,
d.o.o., Ljubljana, Zgornje Gameljne 13, ob-
javlja sklep:

Fors, podjetje za organizacijo in trže-
nje ter uvoz in izvoz blaga in storitev,
d.o.o., Ljubljana, Zgornje Gameljne 13,
reg. št. vl. 1/08317/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Aleš Edvard kot dedič
pok. Aleš Ireni, Ljubljana, Spodnje Gameljne
25 A in Glavan Slavica, Celje, Miličinskega
9, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja, vsakemu do 1/2.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2003

Srg 09384/2002 Rg-1425
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Guštin &
CO. projektiranje, organizacija, svetovanje,
storitve, d.n.o., Maroltova 12, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Guš-
tin & CO. d.n.o., Maroltova 12, Ljubljana,
objavlja sklep:

družba Guštin & CO. projektiranje, or-
ganizacija, svetovanje storitve, d.n.o.,
Maroltova 13, Ljubljana, reg. št. vl.
1/21175/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 21. 10.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Guštin Tjaša Ana, Ma-
roltova 13, Ljubljana in Guštin Mateja, Rož-
na dolina C V/5, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Guštin Tjašo Ano in Guštin Matejo.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 09848/2002 Rg-1426
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Grico inže-
niring d.o.o., Ljubljana, Suhadolčanova 37,
za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Grico d.o.o., Ljubljana, Suhadolčanova 37,
objavlja sklep:

družba Grico inženiring d.o.o., Ljub-
ljana, Suhadolčanova 37, reg. št. vl.
1/04087/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja z dne 11. 11.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zelič Bojan, Suhadolča-
nova 37, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 4,124.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 4,124.000 SIT prenese
v celoti na Zelič Bojana.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 09984/2002 Rg-1429
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Kompas Art,
galerijsko in trgovinsko podjetje d.o.o., Slo-
venska c. 36, Ljubljana, za prenehanje dru-

žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe Kompas Art d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska c. 36,  objavlja sklep:

družba Kompas Art, galerijsko in tr-
govinsko podjetje d.o.o., Slovenska c.
36, Ljubljana, reg. št. vl. 1/17817/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu ustanovitelja z dne 12. 11. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kompas, Turistično po-
djetje d.d., Ljubljana, Pražakova 4, z usta-
novitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Kompas, Turistično podjetje d.d.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 09985/2002 Rg-1430
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Kompas
Sky, Podjetje za turizem in trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Nazorjeva 12, za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe Kompas Sky d.o.o.,
Ljubljana, Nazorejva 12, objavlja sklep:

družba Kompas Sky, Podjetje za turi-
zem in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Nazo-
rejva 12, reg. št. vl. 1/15916/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja z dne 12. 11. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kompas, Turistično po-
djetje d.d., Ljubljana, Pražakova 4, z usta-
novitvenim kapitalom 1,884.644 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovi-
tveni kapital v znesku 1,884.644 SIT pre-
nese v celoti na Kompas, Turistično podje-
tje d.d.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 10158/2002 Rg-1431
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Cetix &
Company, trgovina, proizvodnja in servis vul-
kanizerske opreme, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta v Kostanj 6, ki jo zastopa odvetnik Žab-
jek Andrej iz Ljubljane, Tavčarejva 10, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Cetix
& Company, d.o.o. Ljubljana, Cesta v Ko-
stanj 6, objavlja sklep:
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družba Cetix & Company, trgovina,
proizvodnja in servis vulkanizerske opre-
me, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Kostanj 6,
reg. št. vl. 1/26316/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 10. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Stipič Danilo, Cesta v
Kostanj 6, Ljubljana, Grusovin Luigi, Via
Garzarolli N 121/01, Gorizia, Italija, Stipič
Martin, Studenec 1, Ljubljana in Pintar
Franc, Sveti Duh 19, Škofja Loka, z ustano-
vitvenim kapitalom 2,400.000 SIT, ki pre-
vzemajo obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,400.000 SIT prenese
v celoti na Stipič Danila, Grusovin Luigija
Stipič Martina in Pintar Franca, v sorazmer-
ju z višino vložkov.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 10181/2002 Rg-1433
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Intrados,
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Prekmurska 6, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Intra-
dos, d.o.o., Ljubljana, Prekmurska 6, ob-
javlja sklep:

družba Intrados, projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Prekmurska 6, reg. št. vl.
1/04231/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 11.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Bešter Tanja, Sketova
6, Ljubljana in Arnautovič Branka, Metoda
Mikuža 20, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 4,319.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 4,319.000 SIT preide
na Bešter Tanjo in Arnautovič Branko v so-
razmerju z vložki.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 10500/2002 Rg-1437
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Kniker Ro-
jec & Turk, družba za knjigoveštvo in kera-
mičarstvo, d.n.o., pod gozdom cesta IV/19,

Grosuplje, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe Kniker Rojec & Turk d.n.o., Pod
gozdom cesta IV/19, Grosuplje, objavlja
sklep:

družba Kniker Rojec & Turk, družba
za knjigoveštvo in keramičarstvo, d.n.o.,
Pod gozdom cesta IV/19, Grosuplje, reg.
št. vl. 1/33936/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Rojec Hermina, Hrib -
Loški potok 44a, Loški potok in Turk An-
drej, Pod gozdom cesta IV/19, Grosuplje,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na Rojec Hermino in Turk Andreja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 10519/2002 Rg-1438
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Ledenko &
CO. trgovina, svetovanje, zastopanje in po-
sredovanje d.n.o., Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, ki jo zastopa notar Jože Rožman
iz Domžal, Kolodvorska cesta 9a, za prene-
hanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Ledenko
& CO. d.n.o., Ulica Matije Tomca 4, Dom-
žale, objavlja sklep:

družba Ledenko & CO. trgovina, sve-
tovanje, zastopanje in posredovanje
d.n.o., Ulica Matije Tomca 4, Domžale,
reg. št. vl. 1/20712/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
9. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ledenko Emil in Kris-
tijan oba Ul. Matije Tomca 4, Domžale, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na Ledenko Emila in Kristijana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 10795/2002 Rg-1439
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Liiz Karan-
tania, pohištveni interieri d.o.o., Antona
Skoka 2, Domžale, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Liiz Karantania d.o.o.,
Antona Skoka 3, Domžale, objavlja sklep:

družba Liiz Karantania, pohištveni in-
terieri d.o.o., Antona Skoka 2, Domžale,
reg. št. vl. 1/09333/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 5. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gubanc Iztok, Antona
Skoka 2, Domžale, z ustanovitvenim kapita-
lom 5,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 5,500.000 SIT prenese
v celoti na Gubanc Iztoka.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 10815/2002 Rg-1440
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe PE KA JA,
zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Suha-
dolčanova 52, Ljubljana - Črnuče, za pre-
nehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe PE KA JA,
zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Suha-
dolčanova 52, Ljubljana - Črnuče, objavlja
sklep:

družba PE KA JA, zunanja in notranja
trgovina, d.o.o., Suhadolčanova 52,
Ljubljana - Črnuče, reg. št. vl.
1/24680/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja z dne 18.
12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Hribar Zlata, Suhadol-
čanova 52, Ljubljana Črnuče, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Hribar Zlato.

Zoper sklep ustanoviteljice o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 11124/2002 Rg-1442
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Mizarstvo
Štifter & CO. podjetje za obdelavo lesa in
proizvodnjo lesenih izdelkov, d.n.o., Pleši-
vica pri Žalni 33, Grosuplje, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Mizarstvo Štifter &
CO., d.n.o., Plešivica pri Žalni 33, Grosu-
plje, objavlja sklep:

družba Mizarstvo Štifter & CO. podje-
tje za obdelavo lesa in proizvodnjo lese-
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nih izdelkov, d.n.o., Plešivica pri Žalni
33, Grosuplje, reg. št. vl. 1/26921/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu ustanovitelja z dne 18. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Štifter Bojan in Nada,
oba Obrtniška 9, Grosuplje, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti na Štifter Bojana in Nado.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 11231/2002 Rg-1443
Okrožno sodišče v Ljubljani kot regi-

strsko sodišče na predlog družbe Skani-
da Trbić &CO., podjetje za storitve in po-
sredovanje, d.n.o., Ljubljana, Jamnikarje-
va 61, za prenehanje družbe po skraja-
šem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Skanida - Trbić & CO., d.n.o.,
Ljubljana, objavlja sklep:

družba Skanida - Trbić & CO., podje-
tje za storitve in posredovanje, d.n.o.,
Ljubljana, Jamnikarjeva 61, reg. št. vl.
1/29870/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja z dne
31. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Trbić Božidar in So-
nja, oba Polanškova ulica 28, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti na Trbić Božidarja in Sonjo.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 11239/2002 Rg-1444
Okrožno sodišče v Ljubljani kot regi-

strsko sodišče na predlog družbe Elko,
podjetje za proizvodnjo in prodajo elek-
tričnih in kovinskih izdelkov d.o.o., Ko-
lodvorska 9a, Ribnica, ki jo zastopa no-
tarka Nina Češarek iz Kočevja, Trg zbora
odposlancev 66, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe Elko d.o.o., Ko-
lodvorska 9a, Ribnica, objavlja sklep:

družba Elko, podjetje za proizvod-
njo in prodajo električnih in kovinskih
izdelkov d.o.o., Kolodvorska 9a, Ribni-
ca, reg. št. vl. 1/05295/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovi-
telja z dne 27. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andoljšek Franc, Le-
povče 5b, Ribnica in Lušin Vladislav, Za-
potok 41, Ribnica, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti na Andoljšek Franca in Lušin Vladi-
slava.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

MURSKA SOBOTA

Srg 2002/00822 Rg-1445
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji
sklep:

družba SMC – marketing sladkorja
Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobo-
ta, Lendavska 11, vpisana v sodni regi-
ster tukajšnjega sodišča vl. št.
1/01914/00, preneha po skrajšanem po-
stopku ZGD, po sklepu družbenika z dne
4. 12. 2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja z delavci.

Sugar-Marketing Corporation B.V.,
Bornholmstraat 4, Groningen, Nizozem-
ska, kot družbenik prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o iz-
brisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 1. 2003

NOVO MESTO

Srg 32/2003 Rg-1422
Okrožno sodišče v Novem mestu kot

registrsko sodišče na predlog za preneha-
nje po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe Markt, podjetje za
kmetijsko proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Novo mesto, Novi trg 11, objavlja sklep:

družba Markt, podjetje za kmetijsko
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Novo me-
sto, Novi trg 11, vpisana na reg. vl. št.
1-547/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 31. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Milan Car, Novo mesto,
Cesarjeva 44, z ustanovitvenim kapitalom
2,102.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v zne-
sku 2,102.000 SIT in ostalo premoženje
družbe v celoti prenese na Car Milana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 1. 2003

Srg 553/2002 Rg-18116
Okrožno sodišče v Novem mestu kot

registrsko sodišče na predlog za prene-
hanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe CPV I, inženiring
za varnost pri delu, d.o.o., Novo mesto,
Adamičeva ulica 2, objavlja sklep.

družba CPV I, inženiring za varnost
pri delu, d.o.o., Novo mesto, Adamičeva
ulica 2, vpisana na reg. vl. št. 1-4284/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 3. 9. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marko Koren, Ljublja-
na, Vidmarjeva ulica 8 in Sabina Lipar,
Novo mesto, Na Tratah 16, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
2,100.000 SIT v celoti prenese na Marka
Korena in Sabino Lipar, v sorazmerju z
vloženima deležema.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 10. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Preklicujemo žig Mestnega odbora SDS
Slovenj Gradec s številko 2, kateri je okro-
gle oblike, v njem pa piše na zunanjem ro-
ku: “SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA”,
malenkost na vznoter je napis “SLOVENI-
JE” in v sredini je logotip stranke SDS, pod
njim pa je s tiskanimi črkami napisano “ME-
STNI ODBOR SLOVENJ GRADEC” in pod
tem napisom je številka “2”. Ob-88008
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Priglasitveni list

Cvetič Robert, Globoko 13, Šmarje pri
Jelšah, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
063306/1242/01-64/1998, izdana dne
23. 10. 1989. gnz-111196

Černela Kocet Martina, Bogojina 14,
Murska Sobota, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 078443/2120/01-46/2002,
izdana dne 24. 6. 2002. gnc-111044

Demšar Borut s.p., BMR elektronika,
Garibaldijeva 9, Koper - Capodistria,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
017377/1849/00-27/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gny-111197

Grogl Albert, Vas 37/c, Radlje ob Dra-
vi, priglasitveni list, opravilna št.
43-568/97, izdan dne 1. 4. 1997.
gnw-110874

Irt Franc s.p., Zbilje 12/a, Medvode,
priglasitveni list, opravilna št.
27-1328/94, izdan dne 21. 10. 1994.
gnp-111281

Kobal Damjan, Višnje 25, Col, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
050207/1667/01-11/1999, izdana dne
12. 4. 1999. gne-110792

Koradin Danijel, Puntarjeva 17, Koper
- Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-386/94, izdan dne 15. 7.
1994. gnx-111073

Koznicov Jožef, Gomilica 19, Lendava
- Lendva, priglasitveni list, opravilna št.
22-555/96, izdan dne 10. 6. 1996.
gnb-110820

Kurnik Rado, Heroja Nandeta 36, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št.
964-0387/94, izdan dne 11. 3. 1994.
gnq-110955

Mušić Milan, Brinje 1, Šentrupert, pri-
glasitveni list, opravilna št. 057-0493/95,
izdan dne 29. 12. 1994. gnm-110784

Oskomič Darko, Cvetna ulica 1, Mur-
ska Sobota, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 000766/0947/00-46/1995, iz-
dala OZS dne 6. 3. 1995. gnf-110766

Pečar Franc, Hrenca 25, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-2594/94,
izdan dne 14. 12. 1994. gnr-111204

Potočnik Boštjan, Majhnova 27, Bo-
hinjska Bistrica, obrtno dovoljenje, št.
60801 - reprezentativno, izdano dne 7.
3. 1996. gnd-110793

SGP KOGRAD BETON IGEM proizvod-
nja gradbenih materialov d.o.o., Selovec
83, Šentjanž pri Dravogradu, obrtno do-
voljenje, št. 069394/0396/01-17/2000
- reprezentativno obrtno dovoljenje.
gnr-110804

Stojanović Milijo, Ul. Tuga Vidmarja 12,
Kranj, obrtno dovoljenje, št.
054376/3795-01/28-1995, izdano dne
23. 4. 1998. gnd-111068

Stojanović Milijo, Ul. Tuga Vidmarja 12,
Kranj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
054376/3795-01/28-1995, izdana dne
23. 4. 1998. gne-111067

Vinkovič Saša, Stari trg 9, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028967/1238/00-35/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovolenje z isto številko,
izdana dne 6. 3. 1995. gnz-111096

Žagar Ciril, Glavni trg 5, Kamnik,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
040630/0095/01-25/1995. gnj-110912

Žgajnar Matija s.p., Mehanika Žgajnar,
Sela 14, Škofljica, priglasitveni list, opra-
vilna št. 28-0544/94, matična št.
5469301, izdan dne 13. 5. 1994.
gni-110988

Potne listine

Alfirević Dušanka, Divjakova 16/a, Mi-
klavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00367813. gnh-110814

Berce Žele Barbara, Šolska 30, Ko-
per - Capodistria, potni list, št.
P00302260. gnx-111123

Bernard Rok, Ptujska 28, Ljubljana,
potni list, št. P00772414. gnq-111080

Bogataj Samo, Šmartinska cesta 22/a,
Ljubljana, potni list, št. P00180017.
gnq-111280

Brzulja Žarko, Staneta Žagarja 11,
Kranj, potni list, št. P000061048.
gnv-110825

Bukovec Andrej, Vrhovska vas 6, Cer-
klje ob Krki, potni list, št. P00203991.
gnr-111133

Časar Igor, Prosečka vas 36, Mačkov-
ci, potni list, št. P00719957. gnl-110835

Černe Miroslav, Ul. Ivana Suliča 6/c,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 62595, izdala UE Nova
Gorica. gnd-111118

Černe Nada, Ul. Ivana Suliča 6/c,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 62435, izdala UE Nova
Gorica. gnc-111119

Divjak Maruša, Lepovče 25, Ribnica,
potni list, št. P00120233. gnz-111296

Doljak Oton Bruno, Lemutova 19, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 75122, izdala UE Nova Gorica.
gne-111117

Dominko David, Stantetova 12, Mari-
bor, potni list, št. P00134097.
gnf-110970

Florjančič Tomaž, Bratov Učakar 52,
Ljubljana, potni list, št. P00059205.
gnw-110799

Ganrič Alekso, Ulica Štravhovih 31,
Maribor, potni list, št. P00972651.
gnn-110908

Golobič Stjepan, Orehovo 57, Sevni-
ca, potni list, št. P00924738. gni-110938

Grubor Dragana, Prušnikova 24, Mari-
bor, potni list, št. P00675122.
gnp-110881

Hari Petra, Partizanska 46, Murska So-
bota, potni list, št. P00007438.
gng-111115

Kelher Simona, Povšetova 92, Ljublja-
na, potni list, št. P00763208.
gnn-111233

Kovšca David, Lokarjev drevored 6, Aj-
dovščina, potni list, št. P00451145.
gny-110972

Kozlovič Marko, Ul. II. Prekomorske
brigade 18, Koper - Capodistria, potni list,
št. P00081706. gnz-111021

Krgović Milan, Prušnikova 24, Maribor,
potni list, št. P589889. gns-110853

Kure Barbara, Brilejeva ulica 6, Ljub-
ljana, potni list, št. P00105932.
gne-111267

Lazarevska Lepa, Hafnerjeva 4/a,
Ljubljana, potni list, št. P00156877.
gnt-111202

Lopatič Črt, Dunajska 319, Ljubljana,
potni list, št. P00037409. gnx-111098

Markočič Ivan, Šmartno 24, Kojsko,
potni list, št. P00275720. gnb-111295

Okleščen Darko, Ul. Slavka Gruma 76,
Novo mesto, potni list, št. P00283411.
gnl-111110

Pančur Matej, Iška vas 71, Ig, potni
list, št. P00037127. gnl-110985

Pašić Aleksander, Kanfljev trg 12, Ri-
bnica, potni list, št. P00826605.
gnj-111087

Pregelj Evstahij, Letoviška pot 5, Ko-
per - Capodistria, potni list, št.
P00110636. gnb-111220

Puntar Mihael, Goriška 65, Ljubljana,
potni list, št. P00595400. gno-111157

Rajkovič David, Cankarjeva 31, Treb-
nje, potni list, št. P00693639.
gnb-111120

Rebol Melita, Predoslje 167, Kranj,
potni list, št. P00338479. gno-111007

Zakotnik Mitja, Srednja Dobrava 18,
Kropa, potni list, št. P00347383.
gnw-110999

Žele Andraž, Šolska 30, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. P00302251.
gnz-111121

Žele Anuška, Šolska 30, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. P00301750.
gny-111122

Osebne izkaznice

Adamič Marko, Kotlje 32, Kotlje, ose-
bno izkaznico, št. 757720. gnr-111229

Ambrož Barbara, Mala vas 4, Gorišni-
ca, osebno izkaznico, št. 933767.
gnx-110823

Amon Ivan, Verače 42, Šmarje pri Jel-
šah, osebno izkaznico, št. 918653.
gnf-111141

Anžlovar Stanislav, Hrastovec pod Bo-
čem 37, Poljčane, osebno izkaznico, št.
862053. gns-111003

Arko Drago, Pečica 34, Podplat, ose-
bno izkaznico, št. 755405. gno-110832
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Banič Igor, Slovenska 5, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 784730.
gnh-111114

Belčič Kosi Polonca, Hajdrihova 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1557380. gnf-110991

Bem Zaviša, Lucija, Kosovelova 26,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 730409. gnj-110837

Benko Ljubo, Satro selo 4/a, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 997644.
gno-111082

Bizjak Rožac Igor Andrej, Frenkova 12,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 684003.
gnn-111108

Blatnik Slavko, Gor. Vrhpolje 34, Šen-
tjernej, osebno izkaznico, št. 1304603.
gnk-110836

Bogataj Samo, Šmartinska cesta 22/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 896749.
gnr-111279

Boršič Bernard, Pohorska ulica 5, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 65952.
gne-111142

Brezovnik Jožefa, Na trgu 21, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 609334.
gnx-110848

Brumec Natalija, Tovarniška ulica 29,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 168354.
gnj-111137

Bucik Draga, Banjšice 77, Grgar, ose-
bno izkaznico, št. 932573. gnd-110843

Bucik Slavko, Banjšice 77, Grgar, ose-
bno izkaznico, št. 718213. gne-110842

Bukovec Srečko, Grintovška ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 528543.
gnn-110783

Ceklin Denisa, Ulica bratov Učakar 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 825842.
gng-110915

Cilenšek Marjan, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 666413.
gne-111292

Cimperman Zorislava, Gorjupova ulica
30, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1591880. gnq-110755

Čakš Dejan, Sobčeva 14, Lesce, ose-
bno izkaznico, št. 253463. gni-111013

Čater Sergej, Vegova ulica 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 33914. gnr-110929

Čep Vida, Travniška 4, Pragersko, ose-
bno izkaznico, št. 270744. gnp-110856

Črešnar Jože, Goriška cesta 26,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 495351.
gni-111138

Dajčar Nataša, Cesta Kozjanskega
odreda 3, Šentjur, osebno izkaznico, št.
1517395. gnp-110806

Delak Nastja, Vilka Kledeta 3, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 1319685.
gnf-110841

Demšar Martina, Gorenji Novaki 66,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 1510957.
gnb-110845

Dolar Robert, Velika Pirešica 35/a, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 16618.
gnr-111154

Dovžan Marijan, Šmarje 55, Šmarje,
osebno izkaznico, št. 1549744.
gnu-111026

Dragar Andrej, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1140759.
gnn-111308

Dragar Vesna, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1140751.
gnm-111309

Dvoršič David, Grajska cesta 6, Ore-
hova vas, osebno izkaznico, št. 120987.
gne-110817

Đurić Radenko, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, osebno izkaznico, št. 8141.
gno-110861

Fišer Štefanija, Ul. XIV. divizije 12, Ro-
gaška Slatina, osebno izkaznico, št.
537643. gns-110932

Flego Jožica, Cesta na Markovec 2/a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
430480. gnc-110844

Gaberc Stanislav, Stantetova 17, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 333033.
gnx-111127

Galina Iztok, Vatovčeva 6, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 293302.
gny-111222

Ganrič Alekso, Ulica Štravhovih 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 688077.
gno-110907

Gjurin Mojca, Josipa Ogrinca 1, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 969769.
gng-110790

Golič Uroš, Na Dobravi 2, Prebold,
osebno izkaznico, št. 135251.
gnc-110994

Grah Gregor, Plečnikova 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 258428.
gns-111128

Hainz Ivana, Mladinska cesta 32, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1438959.
gnk-111036

Haring Anton, Slomškova 11, Brežice,
osebno izkaznico, št. 1443764.
gnm-110859

Hatlak Januš, Ozeljan 126/a, Šempas,
osebno izkaznico, št. 383331.
gns-110928

Horvat Jana, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1140738.
gno-111307

Iglič Irene Francisca, Doljna Stara vas
32, Škocjan, osebno izkaznico, št.
193077. gnb-111020

Iglič Sonja, Rafolče 18, Lukovica, ose-
bno izkaznico, št. 1246606. gny-110922

Jaki Eva, Koroška cesta 75, Maribor,
osebno izkaznico, št. 777078.
gnx-111248

Jančar Janez, Nuskova 24, Rogašov-
ci, osebno izkaznico, št. 864744.
gnf-111016

Janžovnik Terezija, Nove Loke 41, Mo-
zirje, osebno izkaznico, št. 786302.
gnp-110931

Jerebič Marija, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 77733.
gnb-110920

Juretić Suzana, Filovci 16, Bogojina,
osebno izkaznico, št. 382021.
gnm-111109

Kadunc Vinko, Ribniška 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 27637. gnn-111083

Kalšan Boris, Ulica Malči Beličeve
137, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
875478. gnu-111301

Kantužer Matjaž, Zoisova ulica 3, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 597533.
gnv-111025

Katić Mile, Petrovičeva 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 162747.
gnl-110860

Klančnik Marko, Zavodnje 48, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 1335018.
gnt-110927

Knežević Darko, Ferkova ulica 10, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 231676.
gnl-110760

Kocjan Marija, Krog, Trubarjeva 36,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
793956. gng-110840

Kodelja Vida, Iztokova 17, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 731277.
gns-111228

Kogoj Sara, Ivančičeva 20/a, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št. 174172.
gnk-110911

Kokal Kukovec Ljuba, Cankarjeva uli-
ca 24, Maribor, osebno izkaznico, št.
186289. gnk-110811

Kokelj Anton, Vrh Sv. treh kraljev 14,
Rovte, osebno izkaznico, št. 744567.
gno-111032

Kolar Vanda, Spominska ulica 20, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1058231.
gnq-110805

Kompan Darinka, Kersnikova 53, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 911476.
gny-111147

Kontarček Milan, Clevelandska ulica
15/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
239909. gnv-110975

Kosi Janja, Dobrava 31, Ormož, ose-
bno izkaznico, št. 347386. gnz-110846

Kotnik Uroš, Ulica Miroslava Turka 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1053595. gnl-111285

Kramberger Damjan, Negova 105,
Spodnji Ivanjci, osebno izkaznico, št.
283746. gnm-111009

Kranjc Aljoša, Novi trg 4, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 999315. gnu-111001

Kranjec Nataša, Ob Blažovnici 107,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 882696.
gnq-110880

Krašovec Larisa, Frenkova 9, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št.
708820. gnq-110830

Krek Klemen, Levarjeva 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 248311.
gnf-111241

Krgović Milan, Prušnikova 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 163573.
gnq-110855

Kukovič Milan, Ulica bratov Jančarjev
12/a, Vojnik, osebno izkaznico, št.
1585993. gnh-111039

Kumer Marjan, Runkova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 105965.
gnz-110971

Kumpuš Marjan, Pesnica 28, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
302647. m-134
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Kunej Ferdinand, Kajuhova 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 999933.
gnz-111246

Kure Barbara, Brilejeva ulica 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1024859.
gnf-111266

Kuzman Simona, Grčarjeva ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 1400554.
gnz-110821

Lamut Sabina, Gračič 4/a, Zreče, ose-
bno izkaznico, št. 803657. gnh-111214

Lamut Tilen, Gračič 4/a, Zreče, ose-
bno izkaznico, št. 944764. gni-111213

Leber Jožef, Mejna cesta 14, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 870591.
gnd-111018

Lipoglavšek Bojan, Boštjan 73, Boš-
tanj, osebno izkaznico, št. 1221895.
gni-110813

Logar Angela, Polje 31, Zagorje ob Sa-
vi, osebno izkaznico, št. 75492.
gng-110815

Lončar Simon, Gomilsko 27, Gomil-
sko, osebno izkaznico, št. 1557195.
gnd-111143

Lotrič Simon, Voklo 77, Šenčur, ose-
bno izkaznico, št. 326133. gnu-110951

Lovše Mihaela, Zg. Gameljne 34, Ljub-
ljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
400449. gnr-110904

Macuh Aleš, Selo pri Radohovi vasi 12,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 277299.
gnp-110781

Malovrh Marko, Potoče 25, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 1451359.
gnt-110802

Markoja Karel, Na Herši 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 959998.
gnf-111070

Martinc Olga, Maistrova 4, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1397605.
gni-110838

Maver Mateja, Pod hribom 60, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 301990.
gnm-110834

Maver Nataša, Sneberško nabrežje
33, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
298365. gnh-111264

Mihelič Biljana, Rožna ulica 20, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 624422.
gnu-110926

Mitić Vesna, Planina pri Sevnici 45,
Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št.
920010. gng-111140

Mulec Jože, Otok 6, Grahovo, osebno
izkaznico, št. 1138386. gns-111078

Novak Milan, Vnanje Gorice 70, Brez-
ovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
301839. gnl-111235

Novak Vinko, Kovinarsko naselje 1, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 576411.
gny-110872

Oblak Aleš, Ulica A. M. Slomška 2,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 1171717.
gns-110807

Očko Benjamin, Dolnje Brezovo 19/d,
Blanca, osebno izkaznico, št. 6374.
gnj-111012

Ostrogović Sanja, Pivška 3, Postojna,
osebno izkaznico, št. 145130.
gnp-110831

Pavlič Lovro, Cilenškova 29, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 954196.
gng-111290

Pavlič Terezija, Ljubljanska 35, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 667958.
gnc-111244

Pavlović Vaslija, Pot v zeleni gaj 28/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 475455.
gnh-110889

Pečjak Matilda, Celovška 269, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 236387.
gnp-111181

Pelicon Ema, Brdo 16, Dornberk, ose-
bno izkaznico, št. 831233. gng-111015

Pernić Vladko, Hrvatinova 8, Ankaran -
Ankarano, osebno izkaznico, št. 93384.
gnu-111230

Perović Predrag, Hrib 5, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 1395410.
gne-111242

Peršl Gašper, Krpanova 6/b, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1464930.
gnx-111298

Petrovčič Aleš, Hleviše 8/a, Rovte,
osebno izkaznico, št. 1103226.
gnt-111227

Petrovčič Marija, Hleviše 8/a, Rovte,
osebno izkaznico, št. 1103385.
gnu-111226

Poberžnik Janez, Gmajna 35, Šentjanž
pri Dravogradu, osebno izkaznico, št.
16061. gni-111113

Pozderec Jožef, Stara gora 17, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1692. m-135

Požar Brina, Omersova ulica 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 423292.
gnl-111035

Prekupec Slavko, Švabičeva 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 465951.
gne-111271

Pucko Ladislav, Dolnji Lakoš, Glavna
ulica 97, Lendava - Lendva, osebno iz-
kaznico, št. 510953. gnj-110937

Račič Janja, Podreber 10, Polhov Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 888526.
gnz-110871

Rahne Mateja, Neveljska pot 1, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 503891.
gnf-111191

Ravnikar Jelka, Ulica Jakoba Aleševca
13, Kamnik, osebno izkaznico, št.
823355. gno-110982

Ravnikar Matjaž, Ulica Jakoba Alešev-
ca 13, Kamnik, osebno izkaznico, št.
128700. gnn-110983

Repac Anica, Krčevinska ulica 7, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 842161.
gnt-111152

Resman Borut, Hlebce 43, Lesce,
osebno izkaznico, št. 548235.
gnk-111011

Ribič Petra, Vrhovlje pri Kožbani 7, Do-
brovo v Brdih, osebno izkaznico, št.
1311577. gnn-111008

Rogelj Nina, Milje 34, Visoko, osebno
izkaznico, št. 259048. gnx-110952

Rojc Franc Janez, Groharjeva ulica 10,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 1432300.
gns-110828

Romih Barbara, Ločica ob Savinji 124,
Polzela, osebno izkaznico, št. 1593552.
gnp-111231

Rondaij Tilen, Krivec 64, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1126997.
gnh-111239

Rudolf Ivan, Črni vrh 36, Črni vrh nad
Idrijo, osebno izkaznico, št. 1383504.
gnu-111151

Seušek Majda, Frankolovska 17, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 860806.
gnz-111146

Sever Franc, Viška cesta 20, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 764330.
gnc-111269

Slaček Simona, Zg. Ščavnica 100,
Sv.Ana v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 1517168. gnh-110839

Smole Antonija, Iška Loka 49/a, Ig,
osebno izkaznico, št. 135226.
gnn-111158

Sobočan Lidija, Gornji Lakoš, Glavna
ulica 12, Lendava - Lendva, osebno iz-
kaznico, št. 474998. gns-110803

Sollner Rudolf, Koroška 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 749603.
gnf-110866

Srebernič Olga, Mizarska 1, Solkan,
osebno izkaznico, št. 221523.
gnt-111027

Stergaršek Tina, Pijava Gorica 209,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 127057.
gnk-111111

Stropnik Franc, Metleče 52, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 92302.
gnq-111130

Stropnik Jožefa, Metleče 52, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 92321. gnp-111131

Suhadolnik Jakob, Podreča 43, Mav-
čiče, osebno izkaznico, št. 477417.
gnd-110818

Suvajac Tomislav, Sokolska 62, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. AH 14485 - za
tujce. gnv-111150

Šafner Branko, Kozakova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 871959.
gnp-111206

Ščuka Tine, Kettejeva ulica 7, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 603447.
gnx-111023

Šenk Verica, Dolenji Lazi 7, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 1215386.
gnw-111299

Šibila Marko, Cesta talcev 13, Rače,
osebno izkaznico, št. 383446.
gnb-111145

Škabar Andreja, Dol pri Vogljah 25,
Dutovlje, osebno izkaznico, št. 387370.
gnn-110833

Škrinjar Stanislav, Turški vrh 14, Za-
vrč, osebno izkaznico, št. 722392.
gnh-111014

Škrinjar Stjepan, Vrablova 46, Maribor,
osebno izkaznico, št. 735203.
gnm-110934

Štemberger Barbara, Sadinja vas, V
Karlovce 9, Ljubljana-Dobrunje, osebno
izkaznico, št. 984206. gnc-111294
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Šterbal Martina, Kukava 44, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 1432167.
gny-110822

Tajnikar Alojz, Pod kostanji 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 1080420.
gnq-110930

Tekstor Franc, Cesta v Zgornji Log 87,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 346200.
gny-111097

Trbovc Damjan, Novi log 13, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 656867.
gnv-110925

Trop Ticjana, Ul. T. Zamejskega 8, Sol-
kan, osebno izkaznico, št. 843677.
gnw-111124

Trop Tjaša, Ul. T. Zamejskega 8, Sol-
kan, osebno izkaznico, št. 1297725.
gnv-111125

Turšek Vlado, Ptujska cesta 5, Rače,
osebno izkaznico, št. 796664.
gno-110857

Tušar Cirila, Platiševa 2/a, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 568337.
gns-110878

Upelj Ljubo, Cesta 27. aprila 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 913353.
gnq-111105

Veličković Dejan, Na plavžu 53, Želez-
niki, osebno izkaznico, št. 306440.
gnw-110824

Vičič Leopold, Šmartinska 17, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 426735.
gnt-111077

Vičič Oliver, Pavšičeva ulica 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 841464.
gnk-110786

Vida Zlata, Tomšičeva 1, Lendava -
Lendva, osebno izkaznico, št. 113353.
gny-111247

Vidali Mirko, Cankarjeva cesta 59, Se-
novo, osebno izkaznico, št. 1196372.
gnv-110875

Vidmar Jasna, Ul. Ane Ziherlove 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1452397.
gnw-110924

Vitez Evita, Celovška cesta 123, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 689475.
gnn-111033

Vrcelj Jožefa, Bratov Učakar 134, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 186160.
gnc-111019

Wagner Matej Erik, Ulica bratov Ba-
bnik 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
786512. gne-111042

Zafred Dušan, Obala 15, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 22088.
gnf-111116

Zajšek Peter, Planinska ulica 4, Lesce,
osebno izkaznico, št. 186647.
gnf-111216

Zilić Almin, Cesta v Pečale 46/3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 338762.
gnf-111091

Zorko Fanika, Selo 2, Podbočje, ose-
bno izkaznico, št. 643718. gnc-111148

Zupančič Mitja, Melikova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 297404.
gnj-110887

Žigon Ivana, Lokavec 219, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 501637. gnj-111112

Žnidarič Mihaela, Dogoška 65, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 409807.
gnx-110948

Vozniška dovoljenja

Ameršek Jože, Boštanj 43/a, Boštanj,
vozniško dovoljenje, št. S 626973, reg.
št. 2527. gnu-111251

Antlej Franc, Pečovje 12/a, Štore, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
1845. gnk-111136

Anžlin Franc, Selo 10, Mirna Peč, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 5/03. gnl-110885

Arh Franci, Spodnje Gorje 83, Zgor-
nje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 157235, reg. št. 9772.
gni-110963

Banič Igor, Slovenska 5, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, reg. št. 23942.
gnn-111058

Bedek Robert, Kersnikova cesta 15,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1339459, reg. št. 28638, izdala UE
Velenje. gnl-110935

Bedi Milena, Hotinja vas, Ravna ulica
8, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 673176, reg. št. 101722.
gnl-111010

Begić Anes, Ljubljanska 84, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1474546, reg. št. 32585, izdala UE Dom-
žale. gnz-111046

Bele Marica, Mihovec 10, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24258, izdala UE Novo mesto.
gno-111057

Bem Zaviša, Lucija, Kosovelova 26,
Portorož - Portorose, vozniško dovolje-
nje, kat. B, reg. št. 2245. gne-110867

Blatnik Slavko, Vrhpolje 34, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 9321, izdala UE Novo mesto.
gnr-111054

Bogataj Samo, Šmartinska cesta 22/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1762790, reg. št. 55128,
izdala UE Ljubljana. gns-111278

Boh Sonja, Zg. Slivnica 17, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1755744, reg. št. 357, izdala UE
Grosuplje. gnm-110984

Bolha Franc, Ig 3, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1351223,
reg. št. 70358, izdala UE Ljubljana.
gng-110865

Braček Tina, Škofja vas 47, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1561992, reg. št. 49499. gnk-110936

Brkič Darko, Jerebova ulica 20, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 31054, izdala UE Novo mesto.
gnb-110795

Bukovec Andrej, Vrhovska vas 6, Cer-
klje ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, reg. št. 11356, izdala UE Bre-
žice. gnq-111134

Bukovec Srečko, Grintovška ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1244420, reg. št. 40074,
izdala UE Ljubljana. gno-110782

Bukovnik Erik, Pristavška cesta 60, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1246921, reg. št. 10036, izdala UE Tr-
žič. gnv-111000

Cebin Mitja, Prešernova 26, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10959, izdala UE Kočevje. gnv-111250

Ceklin Denisa, Ulica bratov Učakar 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849146, reg. št. 67730, izdala UE
Ljubljana. gnf-110916

Ceklin Franci, Ulica bratov Učakar 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1613147, reg. št. 254860,
izdala UE Ljubljana. gno-111107

Cimperman Zorislava, Gorjupova ulica
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1718943, reg. št. 43423,
izdala UE Ljubljana. gnr-110754

Curk Mija, Žapuže 111, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1071438, reg. št. 40739, izdala UE Nova
Gorica. gnj-110791

Cvetkovič Goran, Dobrunjska cesta
36/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1589253, reg. št. 154999,
izdala UE Ljubljana. gnp-110906

Cvikl Otmar, Šentiljska cesta 126/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1378273, reg. št. 97354. gnb-111245

Čamernik Ivan, Pod gradom 17, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 3272, izdala UE Vrhnika.
gnr-110879

Čepon Jožica, Povšetova ulica 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 44601, reg. št. 118737, izdala UE
Ljubljana. gnt-111102

Čuček Jožica, Trg 3, Rogatec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 11369, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnq-111155

Dolar Jožica, Cesta 9. avgusta 24, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 949972, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnh-111139

Erznožnik Andreja, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065752, reg. št. 153743, izdala
UE Ljubljana. gnw-111024

Fonovič Vladimira, Besednjakova ulica
12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 609453, reg. št. 14015, izda-
la UE Maribor. gnl-110810

Frančeškin Aleš, Vrtna 11, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8462, izdala UE Izola. gnn-110883

Galina Iztok, Vatovčeva 6, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25424. gnd-111193

Ganrič Alekso, Ulica Štravhovih 31,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BGH, št. S 1692494, reg. št.
75733, izdala UE Maribor. gnq-110909
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Gantar Tina, Pokopališka pot 1/a, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7112, izdala UE Logatec. gnj-110862

Gašpric Jože, Voklo 42/a, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1469009, reg. št. 7960, izdala UE Kranj.
gnk-111286

Golič Uroš, Na Dobravi 2, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1058302, izdala UE Žalec. gnu-110801

Govedič Silvester, Krtince 20, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
9605, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnc-110873

Gračner Marija, Milčinskega 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
782731, reg. št. 21760. gnu-110876

Grah Gregor, Plečnikova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378813, reg. št. 112482, izdala UE Ma-
ribor. gnr-111129

Grošelj Tina, Strojeva ulica 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1190270, reg. št. 219581, izdala UE
Ljubljana. gns-111303

Halužan Branko, Prijateljeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. S 1104067, reg. št. 31543,
izdala UE Ljubljana. gnw-110949

Horvat Jana, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841581, reg. št. 198577, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-111306

Iglič Smiljan, Vodmatska ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 929143, reg. št. 45561, iz-
dala UE Ljubljana. gnu-111201

Iglič Sonja, Rafolče 18, Lukovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 486050,
reg. št. 22991, izdala UE Domžale.
gnx-110923

Jaki Eva, Koroška cesta 75, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
672163, reg. št. 33261. gnw-111249

Jakopič Jasmina, Tremerje 8/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1741422, reg. št. 45757. gny-110947

Javorič Polona, Rove 14/a, Frankolo-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1160652, reg. št. 41107. gno-111132

Juvan David, CKS 16, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1274465, iz-
dala UE Litija. gng-111090

Kalšan Boris, Ulica Malči Beličeve
137, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1137300, reg. št. 215750,
izdala UE Ljubljana. gnv-111300

Kedmenec Andrej, Brest 74, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1368814,
reg. št. 234924, izdala UE Ljubljana.
gnd-110868

Kegel Jakob, Miklošičeva ul. 1/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 397377, reg. št. 19825,
izdala UE Domžale. gnk-111236

Keuschler Bojan, Stritarjeva 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 442902, reg. št. 25767, izdala UE
Maribor. gnl-111135

Knežević Darko, Ferkova ulica 10, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,

št. S 1278757, reg. št. 112568.
gnk-110761

Kočar Alojzija, V Zalar 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1549853, reg. št. 247250, izdala UE
Ljubljana. gnt-110902

Kodelja Jelka, Rodež 18, Deskle, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11803,
izdala UE Nova Gorica. gno-111257

Kontarček Milan, Clevelandska ulica
15/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 483134, reg. št. 128390, iz-
dala UE Ljubljana. gnw-110974

Koprivnik Brigita, Hrastje 54/c, Mari-
bor, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1331601, reg. št. 98351.
gnl-110939

Koritnik Ana, Ulica talcev 31, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 546434, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnw-110849

Košič Branka, Cvetlična 8, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
359856, reg. št. 7235, izdala UE Kranj.
gng-110765

Košljar Boštjan, Bela Cerkev 14/a,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, reg. št. 35853, izdala UE
Novo mesto. gni-111063

Kozar Valerija, Police 93/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14610, izdala UE Gornja Radgona.
gnp-110956

Krajnik Mateja, Godešič 2, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
29764, izdala UE Škofja Loka.
gnr-110829

Kranjec Janez, Kožljek 10, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, št. S
419161, reg. št. 1504, izdala UE Cerkni-
ca. gni-111263

Kranjec Milojka, Kožljek 10, Begunje
pri Cerknici, vozniško dovoljenje, št. S
419162, reg. št. 2550, izdala UE Cerkni-
ca. gnj-111262

Krgović Milan, Prušnikova 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
1645394, izdala UE Maribor. gnt-110852

Kukovec Zdravko, Markovci 81/b,
Markovci, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. 38125, izdala UE Ptuj.
gnm-110884

Kure Barbara, Brilejeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 886756, reg. št. 55588, izdala UE
Ljubljana. gng-111265

Lebeničnik Jože, Spodnje Loke 9, Lu-
kovica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1514606, reg. št. 37158,
izdala UE Domžale. gnz-110996

Lipoglavšek Bojan, Boštjan 73, Boš-
tanj, vozniško dovoljenje, št. S 155279,
reg. št. 535. gnj-110812

Lojen Boštjan, Srebrnik 39, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17306, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-111275

Lončar Simon, Gomilsko 27, Gomil-
sko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1330105, izdala UE Žalec. gng-111144

Lorenci Milan, Gradiška 354, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9934, izdala UE Pesnica. m-147

Lukan Tina, Petkovec 13/a, Rovte,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
7065, izdala UE Logatec. gno-111232

Macuh Aleš, Selo pri Radohovi vasi 12,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1338522, reg. št. 22108, izdala UE
Grosuplje. gnq-110780

Maksimovič Tatjana, Ul. Planinčevih
2/a, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1220657, reg.
št. 113500, izdala UE Maribor.
gnm-110759

Markovič Boris, Ob Suhodolnici 24,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16838, izdala UE Slovenj
Gradec. gny-110772

Mataj Tomaž, Mladinska 18, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, št. 27883.
gng-111194

Mulec Jože, Otok 6, Grahovo, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1048558, reg. št. 1125, izdala UE Cer-
knica. gnv-111079

Novak Milan, Vnanje Gorice 70, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 732072, reg. št. 75001,
izdala UE Ljubljana. gnm-111234

Oberč Branko, Mladinska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1134948, reg. št. 49874,
izdala UE Ljubljana. gnb-111095

Oberžan Eva, Brilejeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1491487, reg. št. 245210, izdala UE
Ljubljana. gnq-110905

Omerzo Matjaž, Pahorjeva 32, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 22970. gnx-110773

Omerzo Tjaša, Ul. Sv. Petra 5, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10473. gnp-111081

Panker Štefan, Brezovci 9, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 18845.
gnl-110960

Paulin Matjaž, Ilirska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460292, reg. št. 242861, izdala UE
Ljubljana. gnh-110989

Peperko Miha, Ulica Zofke Kvedrove
14, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1446097, reg. št. 48093.
gny-110847

Perović Danilo, Staneta Severja 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1645232, reg. št. 125156, izdala
UE Maribor. gng-110944

Petrovčič Marija, Hleviše 8/a, Rovte,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3618,
izdala UE Logatec. gnv-111225

Plohl Robert, Ulica bratov Babnik 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 651685, reg. št. 196139, izdala UE
Ljubljana. gns-110903

Podmenik Darka, Postojnska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 850279, reg. št. 112162, izdala UE
Ljubljana. gnx-110973
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Porenta Franc, Huje 19, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1641459, reg. št. 3150, izdala UE Kranj.
gno-110882

Potočnik Silvo, Roška ulica 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
377710, reg. št. 11143. gnb-110945

Povše Darja, Strmca 12, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1391590.
gnb-111045

Požar Brina, Omersova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1328330, reg. št. 227981, izdala UE
Ljubljana. gnm-111034

Puntar Zoran, Ribnik 25, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10594,
izdala UE Trbovlje. gnh-110764

Pušnar Saša, Slovenska cesta 7, Hor-
jul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051684, reg. št. 190524, izdala UE
Ljubljana. gnt-111002

Račič Janja, Podreber 10, Polhov Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514994, reg. št. 124856, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-110870

Radolović Marinela, G. Bruna 6, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 2298, izdala UE Izola.
gnm-111084

Rahmanović Raza, Steletova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1368164, reg. št. 200984, izdala
UE Ljubljana. gnc-110919

Rahne Mateja, Neveljska pot 1, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15933, izdala UE Kamnik. gng-111190

Ramulić Sabina, Padna 55, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 42801, izdala UE Koper.
gnz-110796

Rauh Monika, Krallova 13, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24381, izdala UE Novo mesto.
gnl-111085

Rebek Tomislav, Vipavski Križ 1/k, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 831267, reg. št. 11956, izdala UE
Ajdovščina. gnw-111224

Rebol Melita, Predoslje 167, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809618, reg. št. 44654, izdala UE Kranj.
gnm-110959

Rečnik Vasle Ana, Pod gradom 68,
Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 3415.
gnn-110808

Repar Klemen, Jama 24, Dvor, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 38816,
izdala UE Novo mesto. gnv-111050

Resman Borut, Hlebce 43, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
5901222, reg. št. 20237. gnj-110962

Rojc Franc Janez, Groharjeva ulica 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1109465, reg. št. 205, izdala UE
Kamnik. gnt-110827

Rondaij Tilen, Krivec 64, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1608866, reg. št. 253216, izdala UE
Ljubljana. gng-111240

Sabolek Peter, Suška cesta 17, Škofja
Loka, preklic vozniškega dovoljenja, ob-

javljenega v Ur. l. RS, št. 72/2002.
gnr-110854

Sedlar Avgust, Rožna ulica 3, Mokro-
nog, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 8141, izdala UE Trebnje.
gnk-111040

Sertič Marjetka, Kamniti pot 6, Rakek,
vozniško dovoljenje, št. S 1204164, reg.
št. 10279, izdala UE Cerknica.
gno-110957

Sever Franc, Viška cesta 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
445252, reg. št. 88618, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-111268

Sevšek Tomaž, Podboršt 25, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. A - 50km/hBH,
št. S 1669748, reg. št. 13374.
gnt-110877

Sraka Goran, Lipovci 180/c, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 41484.
gns-111053

Stanković Jovan, Trg svobode 12, Šoš-
tanj, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 1682236, reg. št. 13126, izdala UE
Velenje. gns-111153

Stare Stanko, Spodnji Brnik 5, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1624163, reg. št. 56141, iz-
dala UE Kranj. gnq-111055

Stibilj Miha, Šared 34/a, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10793. gnw-110774

Stiškovski Mihael, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 446504, reg. št. 9646, izdala UE
Ljubljana. gni-110888

Stojanova Aleksovska Dora, Bul. Av-
noj, Skopje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1565603, reg. št. 249121,
izdala UE Ljubljana. gnc-111219

Šaver Darjo, Žnidarčičeva 22, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1854, izdala UE Nova Gorica.
gnr-111304

Šinkovec Jurij, Parmova ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 543502, reg. št. 125766, izdala UE
Ljubljana. gnc-111094

Šircelj Gregor, Litijska cesta 108, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1365459, reg. št. 231961, izdala UE
Ljubljana. gnd-111093

Škafar Dominik, Strnišče 11, Kidriče-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26701, izdala UE Ptuj. gnl-111060

Škrjanc Nika, Britof 142, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1568008,
reg. št. 55774, izdala UE Kranj.
gnw-111049

Štemberger Barbara, Sadinja vas, V
Karlovce 9, Ljubljana-Dobrunje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1365645, reg.
št. 234100, izdala UE Ljubljana.
gnd-111293

Štokovac Vilma, Krkavče 89, Šmarje,
vozniško dovoljenje, št. 23306.
gnk-110961

Štrcelj Andrej, Mala Bukovica 4, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1269592, reg. št. 10022, izdala UE Ilir-
ska Bistrica. gns-110753

Šubic Franci, Stara cesta 41, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1437213, reg. št. 9868, izdala UE Kranj.
gnb-111195

Švejda Andrej, Radvanjska cesta 39,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 717903, reg. št. 71887.
gnc-110819

Tilinger Gašper, Badovinčeva 10, La-
ško, vozniško dovoljenje, št. S 1316596.
gng-111215

Torlo Mustafa, Cankarjeva ulica 37,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1316096, reg. št. 11563, izdala UE
Trebnje. gnm-111259

Trop Ticijana, Ulica Trinka Zamejskega
8, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 47632, izdala UE Nova Gorica.
gny-111022

Trstenjak Katja, Vrazova ulica 50, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1513231, reg. št. 120422, izdala UE
Maribor. gne-110942

Upelj Ljubo, Cesta 27. aprila 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1287177, reg. št. 122808, izdala UE
Ljubljana. gnr-111104

Valič Vasten, Prežihova 6, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10076. gnh-111064

Veapi Mirsad, Glavna cesta 24, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1555524, reg. št. 12775, izdala UE Treb-
nje. gnu-111051

Vidonja Sonja, Podvrh 34/a, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411674, izdala UE Žalec. gnl-110910

Vidrih Iztok, Kromberk, Varda 12, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26657, izdala UE Nova Gorica.
gnm-111059

Vincek Monika, Beblerjev trg 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1597213, reg. št. 256357, izdala UE
Ljubljana. gnu-111101

Vindiš Robert, Pobrežje 47/b, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 45568, izdala UE Ptuj.
gnb-110770

Vlahović Loreta, Goriška 31, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
764094, reg. št. 20848, izdala UE Vele-
nje. gnf-110816

Vogrinčič Damijan, Spodnji Žerjavci
67, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 866666, izdala UE
Lenart. gnz-110775

Vovk Darja, Zagrad 142, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 00374181,
reg. št. 6129, izdala UE Celje.
gnr-110858

Vrankar Francka, Buč 20, Laze v Tuhi-
nju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5629, izdala UE Kamnik. gnk-110986

Wagner Matej Erik, Ulica bratov Ba-
bnik 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 849908, reg. št. 163507,
izdala UE Ljubljana. gnf-111041

Zagrajšek Ksenija, Dol. Boštanj 8/b,
Boštanj, vozniško dovoljenje, št. S 9226,
izdala UE Sevnica. gnb-110995
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Zakotnik Mitja, Srednja Dobrava 18,
Kropa, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1713389, reg. št. 23552, izdala UE
Radovljica. gnx-110998

Zapečnik Jože, Spodnji kraj 37, Pre-
valje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 439, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnj-111062

Zlatković Slavko, Kidričeva 34, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 45379, izdala UE Nova Gorica.
gnp-111056

Zor Roman, Savlje 44, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 597347,
reg. št. 140363, izdala UE Ljubljana.
gni-110788

Zupančič Rok, Grintovec 50, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1292402, reg. št. 21080, izdala UE Gro-
suplje. gnn-111283

Zupanič Danilo, Celjska ulica 12, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1291585, reg. št. 114236.
gnm-110809

Žitnik Ervin, Krmelj 77, Krmelj, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1184859, reg. št.
10468. gnw-111149

Živič Mitja, Preški vrh 40, Kotlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3091,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-110794

Žnidaršič Branko, Petra Podleska 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGCEH, št. S 1607798, reg. št. 121845,
izdala UE Maribor. gnu-110976

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba, d.d. Ko-
per, PE Celje preklicuje veljavnost zava-
rovalne police - obrazca stroge evidence:
ŽI/01 - 32184, 32184, 32185, 32186,
32187, 32188, 32189, 32190, SE-ŽI -
18649, 18650. Ob-88009

AGROLIT d.o.o., Graška c. 25 a, Liti-
ja, zavarovalno polico, št. 451933, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp-111256

Anžin Sašo, Celestinova ulica 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 341392, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnf-110941

Avguštin Boris, Dupleška cesta 150,
Maribor, zavarovalno polico, št. 331917,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-141

BKS - leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
426360, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnv-110800

Crljenica Siniša, Naselje Staneta Ro-
zmana 18, Metlika, zavarovalno polico, št.
479028, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-111065

Duša Marjan, Krakovska ulica 13, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št.
00101478223, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnx-110798

Ilić Zoran, Polje, Cesta VI/18, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 458666, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnv-110900

Košir Bogo, Na Kresu 16, Železniki,
zavarovalno polico, št. AO 766247, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-110968

Kurtinović Goran, Beblerjev trg 14,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101470218, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gns-111103

Lončarič Rozalija, Skorba 31/a, Hajdi-
na, zavarovalno polico, št. 101475806,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-125

Pandžić Ervin, Jakčeva ulica 36, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 484461, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gni-110913

PIGM d.o.o., Polje 1, Višnja Gora, za-
varovalno polico, št. 914413, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gnr-111004

Poljak Stane, Prečna ulica 14, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 878584, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnu-111126

Rihtar Gorazd, Zg. Prebukovje 28,
Šmartno na Pohorju, zavarovalno polico,
št. 72539, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. m-145

Skok Rolanda, Šentiljska 113, Maribor,
zavarovalno polico, št. 543967, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. m-133

Šmid Metka, Ziherlova ulica 39, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO
00101499808, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gny-111272

Vasilić Vidoslav, Cesta Španskih bor-
cev 35/b, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. AO 531962, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnf-111291

Spričevala

Adorjan Robert, Petišovci, Vrtna 13,
Lendava - Lendva, diplomo SŠKPEU Len-
dava, izdana leta 1989. gnk-110965

Banfi Tadeja, Makole 52, Makole, in-
deks Družboslovne jezikovne gimnazije
Maribor, izdan v šolskem letu 1982/83.
m-146

Bergant Maksimiljan, Moste 121, Ko-
menda, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano na ime Bergant Milan.
gnk-111086

Biček Rok, Cesta talcev 8/c, Jeseni-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje elektro in strojne šole v Kranju, izda-
no leta 1998/99. gnc-110894

Bračun Jožefa, Kvedrova 18, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonom-
ske srednje šole v Celju, št. vpisnice 88,
izdano leta 1968. gni-110992

Bregar Ines, Bedenj 36, Adlešiči, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2001. gnd-110893

Cener Jožica, Vaneča vas 58/a, Tiši-
na, spričevalo 6. razreda OŠ Tišina, izda-
no leta 1992/93. gny-110897

Cerar Marko, Zgornje Pirniče 91/b,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
za program trgovinski poslovodja, št. 3,
izdala Emona Efekta d.o.o. v Ljubljani, iz-
dano 12. 6. 1998. gnb-111270

Črnko Milan, Markovci 94, Šalovci,
spričevalo o zaključnem izpitu GSŠ Boris
Kraigher Maribor- gradbinec II, izdano le-
ta 1990. gnl-110789

Falež Karin, Vrazova 48, Maribor, spri-
čevalo 2. letnika Srednje, izdano leta Ži-
vilske šole Maribor, izdano na ime 1992.
m-124

Garibaldi Maja, Menardova ulica 43,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimna-
zije Moste, izdano leta 1995. gnd-111218

Gombač Mirka, Veliko Brdo 8, Jelša-
ne, spričevalo od 1. do 4. letnika Gimna-
zije Koper, izdano leta 1978, 1979, 1980
in 1981. gnt-110777

Gorenc Franc, Sela pri Raki 6/d, Ra-
ka, spričevalo Srednje šole tehničnih in
zdravstvenih usmeritev Novo mesto
“Gradbinec”, št. I/GII-194, izdano leta 24.
6. 1986. gnv-110850

Gorenjak Helena, Travniška cesta 2,
Oplotnica, spričevalo 3. letnika Srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1994.
m-149

Harej Vesna, Stara Loka 93, Škofja Lo-
ka, indeks, št. 61143524, izdala Pedago-
ška fakulteta v Mariboru. gnd-110768

Horvat Mišel, Janka Ribiča 3, Ljuto-
mer, zaključno spričevalo Srednje eko-
nomsko, trgovske in upravno administra-
tivne šole v Murski Soboti - smer trgovec,
prodajalec, izdano leta 1997. gnw-111074

Ivančič Anton, Slivice 40, Rakek, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovi-
narske in avtomehanične šole v Kopru,
izdano leta 1981. gnx-111048

Ivanušič Majda, Maistrova ulica 16, Li-
tija, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnq-110980

Ježek Narobe Ladislava, Horjulska ce-
sta 46, Dobrova, indeks, št. 01099578,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnp-111031

Jurišič Daša, Ob sotočju 10, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 3. letnika Gimnazi-
je Poljane, izdano leta 1999, 2001 in
2002. gnh-110864

Kepnik Boštjan, Bevkova 2, Ajdovšči-
na, spričevalo 1. letnika Poklicne gradbe-
ne šole v Mariboru, izdano leta 1995.
gnu-110901

Klemenčič Matjaž, Majcigerjeva 5, Ma-
ribor, diplomo Druge gimnazije Maribor,
izdana leta 1990. m-126

Komac Jana, Kidričeva ulica 4, Koče-
vje, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano le-
ta 1994 in 1995. gnr-111029

Komel Miran, Preglov trg 13, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne grafične šole v Ljubljani, št. 10-68/69,
izdano leta 30. 8. 1969. gnw-111099

Korda Diego, Jelarji 5, Škofije, maturi-
tetno spričevalo Srednje vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 1983. gnw-111203

Kos Sandra, Gimnazijska cesta 15/b,
Trbovlje, spričevalo 4. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz-
dano leta 2000, izdano na ime Kujundžić
Sandra. gne-111075
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Kos Sandra, Gimnazijska cesta 15/b,
Trbovlje, maturitetno spričevalo Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 2000, izdano na ime Kujund-
žić Sandra. gnu-111076

Kragolnik Smiljana, Dunajska cesta
101, Ljubljana, spričevalo 4. letnika VII.
Gimnazije Vič, izdano leta 1979, izdano
na ime Dolšina Smiljana. gnx-111173

Kranjc Miro, Dol. Jezero 47/a, Cer-
knica, spričevalo o končani OŠ Cerknica,
izdano leta 1968. gni-111238

Kranjec Olga, Orla vas 10/a, Braslov-
če, spričevalo o zaključnem izpitu št.
322177, izdan 4. 11. 1977, izdano na
ime Sedminek Olga. gnh-110964

Krempl Tadeja, Gunduličeva ulica 10,
Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje kemijske šole in gimnazije Ruše,
izdano leta 1994, 1995 in 1996. m-144

Krepek Laris, Krčevina pri Vurberku
12, Ptuj, indeks, št. 29015263, izdala
Univerza za gradbeništvo v Mariboru.
gnz-110771

Krstevski Sebastian, Resljeva cesta
18, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Wal-
dorfske gimnazije, izdano leta 2002.
gnq-111305

Legat Slavko, Alpska cesta 12, Lesce,
diplomo Poklicne elektro šole Kranj, izda-
na leta 1979. gnf-110891

Lepoglavec Mladen, Jenkova 6, Vele-
nje, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Celje, smer kuhar, natakar, izdano leta
1983. m-138

Lokar Roman, Jurčičeva 10, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje le-
sne šole Škofja Loka, izdano leta 1979.
gne-110917

Lozinšek Bojana, Zaloška cesta
301/a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne, obutvene in gu-
marske šole Kranj, izdano leta 1990.
gnp-110981

Maljković Borislav, Grablovičeva 24,
Ljubljana, spričevalo o končani Srednji tr-
govski šoli v Ljubljani. gnn-111208

Maljković Borislav, Grablovičeva 24,
Ljubljana, spričevalo o končani Komerci-
alni šoli v Ljubljani. gnm-111209

Mavc Jožica, Gozdarska cesta 17, Mi-
slinja, potrdilo o strokovni usposobljeno-
sti za trgovskega poslovodjo, št.
840-8875/95. gnr-110954

Mikolić Gašper, Pod jezom 5, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Vrhovci, iz-
dano leta 2001. gnt-111052

Mlinarič Zvonka, Obrežna 19, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1999/2000.
m-123

Mulalić Meisad, Sanski Most, BIH, di-
plomo Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani, izdana leta
1992. gnz-110921

Nasipak Nikola, Koprivnica i Vinodol-
ski odvojak 15, Koprivnica, Hrvaška, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne grad-
bene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1978. gnk-111261

Nedić Grujica, Poljska pot 8/a, Loga-
tec, diplomo Višje upravne šole v Ljuiblja-
ni, izdana leta 1979, št. 2395.
gnj-110987

Novinc David, Angelce Ocepkove 9,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za trgovinsko dejavnost v Ljubljani,
izdano leta 1989. gnt-110752

Ostojič Vlado, Limbuška cesta 12, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1997. m-136

Partljič Ljubomir, Gačnikova 16, Lim-
buš, spričevalo o zaključnem izpitu Tehni-
ške strojne šole Maribor, strojni tehnik,
izdano leta 1980. m-140

Perišić Mato, Ul. Hrvatskih domobra-
na 2, 76233 Domaljevac, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje gostinske in turi-
stične šole v Izoli - smer kuhar, izdano
leta 1983. gnd-110997

Perovšek Andrejka, Vikrče 1, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1985, 1986 in 1987. gns-111028

Petrič Marko, Rakitna 65, Preserje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo od 1 do 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1981, 1982 in 1983. gng-110990

Piuković Tina, Celovška cesta 108,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1990,
1991, 1992 in 1993. gnh-110914

Plohl Milan, Kajžar 28, Miklavž pri Or-
možu, letno spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje policijske šole, izdano leta 1992
in 1993. gng-110890

Pokorny Marjeta, Šober 47, Kamnica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje ži-
vilske šole Maribor, izdano leta 1997,
1998 in 1999. m-122

Polanec Dragica, Vukovje 54, Perni-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kmetijske šole Maribor, izdano leta
1987. m-127

Pozvek Siniša, Černelavci, Lendavska
24, Murska Sobota, spričevalo o končani
OŠ I. Murska Sobota, št. delovodnika
277/89. gne-110767

Požgaj Vlado, Trakoščanska 39/a, Za-
greb, Hrvaška, diplomo Poklicne gradbe-
ne šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana
leta 1975. gnr-110779

Prašnikar Nataša, Pelchova 23/a, Ra-
domlje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
1993, izdano na ime Žagar Nataša.
gnj-110787

Prašnikar Nataša, Pelechova 23/a,
Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku,
izdano leta 1995, izdano na ime Žagar
Nataša. gnw-110778

Renar Evgen, Planina 90, Ajdovščina,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdala
Delavska univerza Ajdovščina v šolskem
letu 1979/80. gnz-111221

Repar Stanislava, Cesta na Ostrožno
83, Celje, spričevalo 1. letnika Poklicne
šole, poklic krojač, izdano leta 1969/70,

izdano na ime Sajovic Stanislava.
gnp-110756

Repar Stanislava, Cesta na Ostrožno
83, Celje, spričevalo 2. letnika Poklicne
šole, poklic krojač, izdano leta 1970/71,
izdano na ime Sajovic Stanislava.
gno-110757

Repar Stanislava, Cesta na Ostrožno
83, Celje, spričevalo 3. letnika Poklicne
šole, poklic krojač, izdano leta 1971/72,
izdano na ime Sajovic Stanislava.
gnn-110758

Rogelj Nataša, Jezero 58, Preserje,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1992, izdano
na ime Šuštaršič Nataša. gnk-110886

Rojc Gregor, Ulica bratov Jančar 16,
Vojnik, spričevalo 3. in 4. letnika Trgov-
ske šole, smer aranžerski tehnik, izdano
leta 2000 in 2001. m-129

Rotter Damjan, Žigonova 31, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje elektrotehnične šole v Ljubljani, izda-
no leta 1984. gne-111092

Salkanović Damir, Plač 14, Zgornja
Kungota, izkaz OŠ Zg. Kungota, izdan le-
ta 1999. m-143

Serdarević Dijana, Andreaševa ulica
14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Sred-
nje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
2002, izdano na ime Šljivar Dijana.
gnl-110785

Sisinger Dušan, Plečnikova 6, Roga-
ška Slatina, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Gostinske šole. gnj-111212

Sitar Tugomir, Križ 20, Komenda, ma-
turitetno spričevalo Šolskega centra Ru-
dolfa Maistra Kamnik - oddelek gimnazi-
ja, izdano leta 1982. gnh-111089

Sivko Igor Vinko, Abramova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠC Iskra Kranj, izdano leta 1964.
gnq-111005

Skalicky Urška, Aškerčeva 2, Krško,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za knjižničarja, izdalo Ministrstvo za šol-
stvo leta 2002. gnj-111287

Smogavc Terezika, Hošnica 69, Lapor-
je, spričevalo o zaključnem izpitu Gostin-
ske šole Maribor, poklic kuharica, izdano
leta 1983. m-148

Smolnikar Blaž, Potočnikova 27, Dom-
žale, spričevalo 1. in 2. letnika Srednja
šola Domžale - trgovska, izdano leta 2000
in 2001. gnc-110869

Strle Robert, Srednja Bela 2, Pred-
dvor, diplomo Srednje elektrotehnične šo-
le Iskra Kranj, izdana leta 1990.
gnx-111198

Sušnik Gregor, Oševek 8, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Zavoda za usposab-
ljanje invalidov in mladine Kamnik.
gnk-111211

Sušnik Katja, Jezerska cesta 43,
Kranj, spričevalo 3. letnika SŠOF v Ljub-
ljani, izdano leta 2001. gnd-110993

Šibanc Mladen, Zadobrova 23/c, Ško-
fja vas, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1 in 3. letnika TŠC, izdano leta
1979, 1981 in 1982. gnx-111223
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Šmarčan Jure, Gregorčičeva 13, Mari-
bor, letno spričevalo 3. letnika SKSMŠ
Maribor, izdano leta 2002. m-137

Štefe Andraž, Ljubljanska 17, Trzin,
spričevalo 2. letnik Srednje šole Domža-
le, izdano leta 1996. gnt-111302

Švab Andreja, Stanetova ulica 36, Ce-
lje, indeks, št. 81376700, izdala EPF v
Mariboru. gnd-110851

Tartić Omer, Preglov trg 1, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju za pomož-
nega natakarja, izdala Gostinska šola v
Ljubljani leta 1979. gni-111288

Tovornik Barbara, Dol. Brezovo 11,
Blanca, spričevalo 1. letnika Vrtnarske šo-
le v Celju. gnt-111277

Vedenik Lucija, Rimska cesta 135,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika
Zdravstvene šole v Celju. gnz-111071

Verdnik Bogdan, Mariborska 33/b,
Dravograd, spričevalo 3. letnika Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta
1983/84. m-119

Vidmar Loredana, Lokev 5/b, Lokev,
spričevalo 1. letnika SKPŠ Koper, smer
frizer, izdano leta 1995/96. gnf-110966

Vitasović Bojan, Bogomira Magajne 8,
Izola - Isola, diplomo Srednje šole Postoj-
na - lesar širokega profila, izdana leta
1984. gnv-110950

Zalar Žiga, Groharjeva 4, Kamnik, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 2002.
gnt-110977

Zavratnik Tomislav, Sv. Vid 8, Vuzeni-
ca, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ko-
vinarske šole Muta, izdano leta 1992 in
1993. gnr-111254

Zavratnik Tomislav, Sv. Vid 8, Vuzeni-
ca, spričevalo 3. letnika in zaključno spri-
čevalo Srednje kovinarske šole Muta, iz-
dano leta 1994. gnq-111255

Ostali preklici

Ajdič Jože, Radna vas 2, Trebelno, de-
lovno knjižico, št. 4713, serija 899708,
izdana 28. 1. 1970. gne-110967

Ambrožič Janez, Velike Poljane 36, Or-
tnek, delovno knjižico, reg. št. 569,
ser.št. 259007, izdana 27. 8. 1982 v Ri-
bnici. gns-111253

AVTOPREVOZ ANTON ŽIŽEK s.p.,
Gornja Bistrica 116b, Črenšovci, licenco,
št. 005269-5646-RKN32/1998 za tovor-
no vozilo MAN reg. št. MS E1 - 171, izda-
la OZS. gns-110953

Avtoprevozništvo Sečnik Ivan s. p., Na
Logu 1, Škofja Loka, hrvaško dovolilnico
za prevoz blaga, št. 0004948, izdana pri
OZS z oznako 191/11 HR td..
gnc-110969

Bernik Romana, Spodnja Luša 19, Sel-
ca, študentsko izkaznico, št. 20960587,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnq-111030

Bitenc Matevž, Škofjeloška 30, Kranj,
delovno knjižico. gne-110892

Blaganje Mija, Poljanska cesta 19,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41960083, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnh-111289

Budja Janez, Zadobrova 1, Škofja vas,
delovno knjižico. gnv-111200

CEMENTARNA TRBOVLJE d.d., Ko-
lodvorska cesta 5, Trbovlje, certifikat li-
cence za prevoze v cestnem prometu št.
443, izdala GZS, velja od 1. 12. 1997 do
1. 12. 2002. gng-110940

Dreo Matej, Kardeljeva 69, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 14822, izdana
leta 1999 v Mariboru. m-139

Đuranović Marko, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
26103421, izdala Fakulteta za gradbeniš-
tvo v Ljubljani. gnk-111061

Fajfar Ida, Lackova cesta 46, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 22132, izdana
leta 1974 v Ptuju. m-132

Fras Danilo, Sladki vrh 8, Sladki Vrh,
delovno knjižico reg. št. 667. m-130

Girandon Anica, Novo Polje, Cesta
XVII/11, Ljubljana, vozno karto, št. 1437 -
100% popust, izdal LPP. gns-110978

Girandon Anica, Novo Polje, Cesta
XVII/11, Ljubljana, izkaznico vojnega ve-
terana, št. 9780. gnr-110979

Grah Gregor, Plečnikova 9, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21015553, iz-
dala FDV. gnl-111260

Grubar Gregor, Knezova ulica 22,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-110863

Jakončič Jadran, Hum 63, Kojsko, vpi-
sni list za čoln, št. 01-03-1083/1 2001.
gnf-111066

Kastelic Marijana, Sad 6, Šentvid pri
Stični, delovno knjižico. gno-111282

Kecur Zvonko, Ulica Marije Hvaličeve
20, Ljubljana, delovno knjižico.
gnu-111276

Kegel Jakob, Miklošičeva ul. 1/a,
Domžale, delovno knjižico. gnj-111237

Knežević Darko, Ferkova ulica 10, Ma-
ribor, ADR certifikat št. 009727, izdan 11.
9. 1998 pri MNZ. gnj-110762

Kogovšek Janez, Spodnje Pirniče
32/a, Medvode, potrdilo o usposobljeno-
sti za voditelja čolna, št. 02-13-1640/00,
ser. 1000. gnj-111037

Kokalj Alenka, Srednja vas 2, Begunje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
21015788, izdala FDV. gnx-110898

Korotaj Tamara, Groharjeva cesta 14,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63020084, izdala Fakulteta za računal-
ništvo in informatiko v Ljubljani.
gnx-111273

Kozole Eva, Počehovska 6, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 6235, izdana
leta 1986 v Mariboru. m-120

Krajnc Maja, Ig 34, Ig, delovno knjiži-
co. gnd-110918

Kristan Franc, Simonitijeva ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-111210

Lesjak Franc s.p., Avtoprevoznik, Ki-
dričevo naselje 4, Radenci, dovolilnico
249/07 Francija/zelena, št. 62505, črt-
na koda št. C088058, izdala OZS.
gni-110763

Maljković Borislav, Grablovičeva 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-111207

Marčič Aleš, Ul. Frankolovskih žrtev
27, Celje, študentsko izkaznico, št.
14074, izdala FDV v Ljubljani.
gnw-111274

METALFLEX d.o.o. TOLMIN, Poljubinj
89/e, Tolmin, certifikat licence za prevoz
stvari v notranjem cestnem prometu, št.
0001058 z dne 6. 1. 1998. gne-111017

Muhlfellner Drago, Elektrarniška ulica
13, Kamnica, delovno knjižico, serija D
št. 16990, reg. št. 33792. m-142

Multigraf d.o.o. Ljubljana, Kančeva uli-
ca 6, Ljubljana, licenco, št. 0010128/122
za vozilo MB Atego 1517, reg. št. LJ SO-
LA 57. gnw-110899

Opsenica Damir, Nazorjeva 13, Izola -
Isola, delovno knjižico. gnf-110895

Poljanšek Boštjan, Attemsov trg 23,
Gornji grad, delovno knjižico, reg. št.
14672, ser. št. 494356, izdala UE Mozir-
je. gne-111217

Poljanšek Marjan, Cankarjeva 3, Kam-
nik, delovno knjižico. gnz-110896

Požar Loris s.p., Gradišče pri Materiji
14, Obrov, licenco, št.
005394/6018-ZR58/1998 z dne 8. 1.
1998 za tovorno vozilo IVECO EUROCAR-
GO, reg. št. KP A8 - 696, izdala OZS.
gnz-110946

REJA d.o.o. VRTOJBA, Mednarodni
prehod 2/a, Šempeter pri Gorici, licenco
št. 0001141/28 za vozilo FIAT 619 z reg.
oznako GO-M4278. gnn-110933

Romšak Silvester s.p., Gračnica 12,
Rimske Toplice, licenco, št.
006309/5905-LM/1998, izdana 3. 2.
1998 za vozilo z reg. št. CE 61-53N.
gnp-111006

Ržen Božo, Cesta Ceneta Štuparja 96,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-111106

Schottler Gašper, Petrovičeva ulica 27,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-111047

SGP KRAŠKI ZIDAR, d.d., Sežana, Ko-
lodvorska ulica 1, Sežana, dovolilnico z
oznako 380/33, št. 001050.
gnn-110958

Sibinčič Zoran, Badovinčeva 4, Laško,
delovno knjižico, reg. št. 14102, izdala
UE Laško. gnt-111252

Sipex, d.o.o., Pongrac 1/E, 3302 Gri-
že, Griže, zaradi izgube preklicuje licen-
co za vozilo M.A.N. 26.342 FNL
CE-M8-797. Ob-87708

Svetlana Draksler, Drulovka 42c, pre-
klicujem hranilno knjižico, ki jo je izdala
Gorenjska banka, številka je
600-443857140, naslovnik je PRINOSI-
TELJ - GESLO. Ob-87853

Šavs Matjaž, Mače 46, Preddvor, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev li-
cencev cestnem prometu, št. 608453, iz-
dano 1. 10. 1997. gni-111088

Ščavničar Ana, Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, študentsko izkaznico, št.
41200079, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnq-111205

ŠPEDICIJA GOJA d.o.o., Rajšpova uli-
ca 22, Ptuj, dovolilnico za mednarodni
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tovorni promet št. Y006997, za leto
2002, izdala GZS. gnd-110943

Tišma Branko, Bratov Greifov 6, Mari-
bor, delovno knjižico št. 24512, izdana
leta 1983. m-131

Toplak Marija, Pekrska 63, Maribor,
delovno knjižico. m-128

TRINGO d.o.o., Ul. Sv. Barbare 3, Idri-
ja, licenco, št. 0002406/80 za vozilo VW
transporter, reg. št. GO 26-06A, izdana
26. 4. 1999. gnd-111043

Turk Tina, Cankarjeva 52, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. gny-111072

Vobner Andrej, Železnikova 20, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 11555, iz-
dana leta 1998 v Mariboru. m-121

Volavšek Tomaž, Novi dom 32/b, Tr-
bovlje, delovno knjižico. gnw-111199

Volgyi Dean, Panonska ulica 5, Lenda-
va - Lendva, študentsko izkaznico, št.
63010167, izdala Fakulteta za računalniš-
tvo in informatiko v Ljubljani. gny-110797

Vuzem Pavel, Podlehnik 21/d, Podle-
hnik, delovno knjižico. gnu-110776

Zorec Anton, Smučidol 4, Izlake, hra-
nilno knjižico, št. 01829, izdana pri HKS
Zagorje. gni-111038

Zupanc Minca, Vodruž 6/a, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 18010069, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnv-111100
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