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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. RTV-13/2003-E-ODP/B Ob-89944
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: 1550 Ljubljana,

Kolodvorska 2, telefaks 01/475-2186.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: IMX magnetoskopi
in kamkorderji po sklopih: A: snemalni
kompleti formata IMX s priborom (3 ko-
si), B: objektivi s priborom (3 kosi),C:
stativi in nakamerna luč s priborom (3
kompleti), D: magnetoskopi formata IMX
(24 kosov).

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, elektronski naslov: jav-
na.narocila@rtvslo.si., za komercialni del
Meta Čanžek, za tehnični del Miroslav Tur-
kovič.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 3. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 78 Ob-89945
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Cesta 9. avgusta

5, 1410 Zagorje ob Savi.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: širitev kapacitet
Osnovne šole Ivana Skvarče v Zagorju
ob Savi, in sicer izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del.

4. Kraj dobave: Zagorje ob Savi.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
IN-TACT, d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410
Zagorje ob Savi, Ludvik Fain, u.d.i.a., tel.
041/650-806, faks 03/56-64-214.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 3. 2003.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 0309-5/2-03 Ob-89978
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, telefaks: 01/23-12-182,
elektronski naslov: marjan.suselj@zzzs.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-
tev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: vzdrževanje in nadzor omre-
žja samopostrežnih terminalov v sistemu
kartice zdravstvenega zavarovanja.

4. Kraj dobave: lokacije samopostrežnih
terminalov na območju celotne Slovenije.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 9. maj 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Podro-
čje za sistem kartice zdravstvenega zavaro-
vanja, Miklošičeva 24, Ljubljana, Marjan Su-
šelj, univ. dipl. psih.

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

8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 3. 2003.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 6277 Ob-90031
1. Naročnik: Šolski center Velenje.
2. Naslov naročnika: Trg mladosti 3, 3320

Velenje, tel. 03/89-60-600, faks
03/89-60-660, e-mail: info@s-scv.ce.edus.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja učnih de-
lavnic Centra srednjih šol.

4. Kraj dobave: Velenje.
5. Ocenjeni datum javnega naročila: /
6. Naslov službe in oseba od katere se

lahko zahtevajo dodatne informacije: Šol-
ski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Ve-
lenje, kontaktna oseba: Darko Lihteneker,
e-mail: darko.lihteneker@guest.arnes.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 3. 2003.

9. Datum prejema zahteve za objavo: /
Šolski center Velenje

Št. 3531-12/2003 Ob-90054
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, Ljub-

ljana, faks 01/478-69-58.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: 16-rezinski računal-
niški tomograf.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila: marec 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Oddelek za investicije Ministrstva za zdra-
vje, Štefanova 5, Ljubljana, faks
01/478-69-58.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 3. 2003.

Ministrstvo za zdravje

Št. 352-06-25/02 Ob-90084
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250

Ptuj, faks 02/748-29-98, tel. 02/748-29-99,
elektronski naslov: okolje@ptuj.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja Centra za
ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji – II.
in III. etapa.

4. Kraj dobave: lokacija gradnje – Gaj-
ke v Spuhlji na območju Mestne občine
Ptuj.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: II. etapa predvidoma
konec marca, oziroma v začetku aprila
2003, III. etapa predvidoma julij 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Sta-
nislav Napast, Skupna občinska uprava,
Ptuj, tel. 02/748-29-90 ali 02/746-29-62.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: v okviru II. etape se bo-
do izvedla naslednja dela: prestavitev in do-
graditev hale za stiskanje in baliranje od-
padkov iz obstoječega Centra za ravnanje z
odpadki v Brstju na novo lokacijo (razdalja
ca. 500 m), nadstrešnica zbirnega centra
in plato kompostarne. V okviru III. etape se
bo zgradilo I/d odlagalno polje v velikosti
ca. 1 ha.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 3. 2003.

Mestna občina Ptuj

Št. 17123-03-403-23/2003 Ob-90134
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
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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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: I. faza novograd-
nje Azilnega doma in izgradnja (rekon-
strukcija bivših objektov JLA) Centra
za tujce.

4. Kraj dobave: kraj izvedbe sta lokaciji:
Azilni dom: Ljubljana–Vič, ob cesti v Gori-
ce, Center za tujce: Veliki otok v Postojni.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: prva polovica leta
2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za
finance, plan in investicije, Oddelek za in-
vesticije in javna naročila, Cankarjeva ul.
4, 1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 3. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-03-403-24/2003 Ob-90203
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, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: prevozna sredstva
(za potrebe za leto 2003).

4. Kraj dobave: Vodovodna 93a, Ljub-
ljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: druga polovica me-
seca marca 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 3. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 07/03 Ob-90255
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma na-
ročena v naslednjih 12 mesecih: obnova

označb na voziščih hitrih, glavnih in re-
gionalnih cest v Republiki Sloveniji.

4. Kraj izvajanja: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Lji-
ljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

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

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb

Št. 47/785/2003 Ob-90049
V javnem razpisu za delno obnovo siste-

ma lastne porabe v RTP 400/220/110 kV
Beričevo, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 11 z dne 31. 1. 2003, Ob-86731, se
popravita 8. (a) in 9. točka, ki se pravilno
glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 13. 3. 2003
do 9.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
13. 3. 2003 ob 10. uri, v dvorani B, IV.
nadstropje.

Vse ostale točke ostanejo nespremenje-
ne.

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

Št. 2/2003 Ob-89919
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28 (se-

daj Metelkova 9), 1000 Ljubljana, tel.:
01/300-39-24, faks: 01/300-39-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: toaletna
papirna konfekcija.

(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: naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 6. 2003 do 31. 5. 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 mag. Marjana Sever Bračun, 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
93004-280-94.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 2003 ob 11. uri, Zdravstveni dom Ljub-
ljana - 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 5% od
vrednosti ponudbe brez DDV-ja.

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. 6. 2003, do
23. 4. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 17/03 Ob-89939
1. Naročnik: Vrtec Pedenjped Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Še-

gova ulica 22, 8000 Novo mesto, tel.
07/30-21-932, faks 07/30-21-932.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po sklopih, v količini navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

(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 in mesni izdelki,
III. sklop: perutnina in izdelki iz perut-

nine,
IV. sklop: ribe in ribji izdelki,
V. sklop: jajca,
VI. sklop: zamrznjena zelenjava,
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VII. sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: peciva,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine,
X. sklop: domače sadje,
XI. sklop: uvoženo sadje,
XII. sklop: suho sadje,
XIII. sklop: zelenjava,
XIV. sklop: sadni sirupi in sokovi,
XV. sklop: splošno prehrambeno blago,
XVI. sklop: čaji,
XVII. sklop: konzervirana živila,
XVIII. sklop: osnovna živila,
XIX. sklop: olja in margarine.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali

več sklopov ali za vse sklope. V posamez-
nem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno letno količino.

4. Kraj dobave: Vrtec Pedenjped Novo
mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo
mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2003, predvideni zaključek dobave: 31. 5.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na naslovu naročnika pri Ireni Mir-
tič, dodatne informacije pa pri Jelki Makše,
tel. 07/30-24-296.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu, v višini 12.000 SIT (v katerem je že
vključen 20% DDV) na podračun naročnika
pri UJP št. 01285-6000000173 - za razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naroč-
nika do 14. 4. 2003 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe v zapečatenih kuver-
tah z oznako “Ponudba - Ne odpiraj“ in šte-
vilko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila poslati na naslov: Vrtec Pe-
denjped Novo mesto, Šegova ulica 22,
8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 4.
2003 ob 13. uri na naslovu: Vrtec Pede-
njped, Novo mesto, Šegova ulica 22.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so opredelje-
ni 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): ni zahtevana.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 16. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, za katero
se upoštevata kakovost in cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Vrtec Pedenjped Novo mesto

Št. 402-04-3/2003 Ob-89943
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: leasing
opreme kletnih arhivov za vladne službe
v poslovnem objektu na Tržaški 21 v
Ljubljani.

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

4. Kraj dobave: Poslovni objekt na
Tržaški 21 v Ljubljani.

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in montaže je 30 dni od podpisa pogodbe
in uvedbe v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana - glavna pisarna.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
01100-6300109972, model 28, sklic:
15202-7130007-01272003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 4. 2003 do 12.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 7. 4. 2003 ob 13. uri; Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana - sejna soba.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti,
poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu Zakona o javnih naročilih: ostali

pogoji so podrobneje podani v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 7. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: v zvezi z razpisno dokumentacijo:
Jernej Paulič, tel. št. 01/478-18-22; v zvezi
z tehnično dokumentacijo: Margareta Jeraj,
tel. št.: 01/478-18-27.

17. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Servis skupnih služb vlade

Št. 321-24/03 Ob-89947
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Upra-

va Republike Slovenije za javna plačila.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Dunajska 48, faks 01/47-51-703.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material za Upravo Republike Slove-
nije za javna plačila (navedeno v razpisni
dokumentaciji).

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

4. Kraj dobave: Koper, Ljubljana, Kranj,
Krško, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto, Postojna, Radlje ob Dravi, Sloven-
ska Bistrica, Žalec, Trbovlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe, trajanje 2 leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Uprava Republike Slovenije za jav-
na plačila, Ljubljana, Dunajska 48, Zdenka
Hanžič, tel. 01/47-51-715.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 4. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Uprava
Republike Slovenije za javna plačila, Ljub-
ljana, Dunajska 48, soba št. 141/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 4. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
na naslovu iz 8. (b) točke.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1,000.000 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: /
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni od javnega odpiranja po-
nudb, odločitev bo sprejeta predvidoma do
10. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(kot v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 3. 2003.

Ministrstvo za finance,
Uprava Republike Slovenije

za javna plačila

Št. 14/2003 Ob-89948
1. Naročnik: Vrtec Ciciban Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Ra-

govska ulica 18, 8000 Novo mesto, tel.
07/371-83-11, faks 07/371-83-27.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po sklopih, v količini 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: po posameznih sklopih:

I. sklop: mleko in mlečni izdelki,
II. sklop: meso in mesni izdelki,
III. sklop: perutnina in izdelki iz perut-

nine,
IV. sklop: ribe in ribji izdelki,
V. sklop: jajca,
VI. sklop: zamrznjena zelenjava,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: peciva,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine,
X. sklop: domače sadje,
XI. sklop: uvoženo sadje,
XII. sklop: suho sadje,
XIII. sklop: zelenjava,
XIV. sklop: sadni sirupi in sokovi,
XV. sklop: splošno prehrambeno blago,
XVI. sklop: čaji,
XVII. sklop: konzervirana živila,
XVIII. sklop: osnovna živila,
XIX. sklop: olja in margarine.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali

več sklopov ali za vse sklope. V posamez-
nem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno letno količino.

4. Kraj dobave: Vrtec Ciciban Novo me-
sto, Novo mesto, Ragovska ulica 18, na
dveh lokacijah v kraju Novo mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2003, predvideni zaključek dobave: 31. 5.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na naslovu naročnika pri Jani Gro-
bovšek, dodatne informacije pa pri Jelki
Makše, na tel. 07/30-24-296.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ob dvigu razpisne do-

kumentacije je potrebno predložiti dokazi-
lo o vplačilu, v višini 12.000 SIT (v katerem
je že vključen 20% DDV) na podračun na-
ročnika pri UJP Novo mesto št.
01285-6030640048 - za razpisno doku-
mentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naroč-
nika do 14. 4. 2003 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe v zapečatenih kuver-
tah z oznako “Ponudba - Ne odpiraj“ in šte-
vilko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila poslati na naslov: Vrtec Cici-
ban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000
Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb:  javno  odpiranje  ponudb  bo
16. 4. 2003 ob 13. uri, na naslovu: Vrtec
Ciciban Novo mesto, Novo mesto, Ragov-
ska ulica 18.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so opredelje-
ni 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): ni zahtevana.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 16. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba za katero
se upoštevata kakovost in cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Vrtec Ciciban Novo mesto

Št. 30 Ob-89959
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: 281 pošt-
nih mopedov s torbami.

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

zaključka ali trajanje dobave: v 30 dneh
od dneva naročila.

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: 7. 4. 2003 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 4. 2003 ob 12. uri, Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.

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 trikratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zava-
jajoče podatke glede zahtev iz te točke, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, če mo-
pedi s torbami ne izpolnjujejo tehničnih za-
htev iz razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2003, predvi-
deni datum odločitve 30. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena do 40 točk, ocena testiranja do
20 točk, garancija do 4 točke in število po-
oblaščenih servisov do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 3. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 10/03-4 Ob-90028
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva cesta

15, 8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, faks
07/46-68-110, kontaktna oseba Meta Bo-
govič, mag. farm. spec.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zdrav-
stveni material: zdravila skupine D in
ostali zdravstveni material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
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skupina A: zdravila skupine D
A/1. sanitetno obrezilni material,
A/3. sredstva za hospitalno higieno in

dezinfekcijo:
a) preparati na osnovi joda za razkuže-

vanje in umivanje kože,
b) sredstva za čiščenje laboratorijskega

materiala,
c) encimatski pripravki za čiščenje en-

doskopov,
d) ostala sredstva za hospitalno higieno

in dezinfekcijo;
A/4. material za vakumski odvzem krvi,
A/5. infuzijski in transfuzijski sistemi,
A/7. elektrode in papir – vezane na ob-

stoječe aparate;
skupina B: ostali medicinski potrošni ma-

terial.
4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice

razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2003 do 1. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva
cesta 15, 8250 Brežice, pri Mileni Gramc,
dodatne informacije o naročilu dobite pri
predstojnici lekarne, Meti Bogovič, mag.
farm. spec., tel. 07/766-81-91, faks
07/766-81-70.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110, po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Do-
kumentacija je na voljo po predhodnem do-
kazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: virmansko nakazilo
10.000 SIT na ŽR naročnika številka:
51620-603-31177, s pripisom “za JN
zdravstveni material, zdravila skupine D“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje do
24. 4. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
ništvo, Černelčeva cesta 15, 8250 Breži-
ce, s pripisom “Ne odpiraj, JN zdravstveni
material – zdravila D“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 4. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
bolnišnice Brežice – uprava, Černelčeva ce-
sta 15, Brežice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z Navodilom o vrstah finančnih zavaro-
vanj, Uradni list RS, št. 43 z dne 24. 5.
2000, stran 5820 in 5821.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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): predložitev sku-
pne ponudbe ni predvidena.

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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so raz-
vidna v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-90037
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. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala – lepilni, te-
snilni in čistilni material za transportne
in druge strojne naprave.

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

4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 30. 4.
2003 do 31. 3. 2004.

7. (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 št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 7. 4. 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 objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 7. 4. 2003 ob
9.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.

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

12. 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.

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 zakonsko predpi-
sanih splošnih pogojev mora ponudba iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10%ponudbene vrednosti – original,

– izjavo banke o nameri izdaje bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
– original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjene tabele in podatke v specifi-
kacijah materiala,

– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 2000 do sedaj.

14. 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.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in

popusti – do 90,
– dobavni rok – do 10.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Branko Podbevšek.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 7. 3. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 110-1/03 Ob-90043
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. (a) Vrsta in količina blaga: AC Bič –
Korenitka; nabava mehanizacije za vzdr-
ževanje za potrebe AC baze Ljubljana –
izpostava Dob.

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

4. Kraj dobave: AC baza Ljubljana, iz-
postava Dob.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 130 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sveto-
vanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.27, kontaktna oseba
je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije po-
sreduje Franc Žagar inž. grad. – DDC sveto-
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vanje inženiring, Družba za svetovanje in in-
ženiring d.o.o., Nadzor Ivančna Gorica, tel.
01/787-86-63, faks 01/787-86-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 1.27) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 4. 2003 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 4. 2003 ob 10. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljublja-
na, sejna soba 1.18.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tu-
di bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,300.000 SIT. Veljavnost bančne ga-
rancije mora biti najmanj 210 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za pre-
dložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 16. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

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

Št. 1.7.1117/2003 Ob-90056
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

011, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kompozitni zavornja-
ki (2400 kosov).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
kompozitni zavornjaki ser.363 (COBRA) –
2400 kosov.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče Za-
log, Kriva pot 38, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: ta-
koj, konec: eno leto po podpisu pogodbe
oziroma po končani zadnji dobavi blaga (v
primeru zagotovljenih finančnih sredstev bo
z izbranim ponudnikom sklenjeno sodelo-
vanje še za nadaljni dve leti).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo, Kolodvor-
ska ulica 011, 1000 Ljubljana, faks
00386(0)1/29-14-833.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure, v sobi 620 Centra za naba-
vo, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.600 SIT (z DDV) na
TR 02923-00193466887 pri NLB d.d.
Ljubljana, tuji ponudniki pa 35,00 EUR na
devizni račun NLB 01000-0000200097-
900-7100-978-59383/4). Razpisno do-
kumentacijo je možno posredovati po poš-
ti  ob  predhodnem  dokazilu  o  plačilu.
Poleg dokazila o plačilu je potrebno
predložiti registracijo podjetja in ime kon-
taktne osebe.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 4. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska ulica 011, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 4. 2003 ob 9. uri, SŽ d.d., Cen-
ter za nabavo, sejna soba 606, Kolodvor-
ska ulica 011.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila je 60 dni od datuma do-
bave.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik po 41. členu Zakona o javnih na-
ročilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne do-
ločbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– izjava o resničnosti podatkov glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe –
60 dni od odpiranja ponudb; predvideni iz-
bor do 30. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, reference, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Center za nabavo, faks
00386(0)1/29-14-833, e-pošta: naba-
va@slo-zeleznice.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Slovenske železnice d.d.

Št. 05/2003-1 Ob-90064
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

pisarniškega pohištva in stolov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: A - pisarniško pohištvo; B - pisarniški
stoli.

4. Kraj dobave: območje Republike Slo-
venije.

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

zaključka ali trajanje dobave: eno leto od
datuma podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Radiote-
levizija Slovenija, Javni zavod, Služba za
komercialne zadeve in javna naročila - So-
nja Snedec, Čufarjeva ulica - veliki grad-
beni provizorij, 1550 Ljubljana, faks
01/475-21-86, ali preko interneta na splet-
nem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
pod oznako Javno naročilo RTV 05/2003 -
1L - 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 razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija v pisni obliki bo na razpolago za 6.000
SIT z vključenim DDV po enodnevni pred-
hodni najavi po telefaksu 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 plači-
la (RTV 05/2003-1L-ODP/B) in z naved-
bo davčne številke in sedeža podjetja.
Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, je brezplačna.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 4. 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-05/2003-1L-ODP/B - Do-
bava pisarniškega pohištva in stolov“. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov ponu-
dnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 4. 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, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 20. 6. 2003, v višini: za sklop A - v
višini 1,000.000 SIT; za sklop B - 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 05/2003 Nabava pisarniškega pohiš-
tva in stolov.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 6. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 7. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
cena iz ponudbenega predračuna - 70 točk;
rok dobave in montaže opreme - 10 točk;
rok odprave napake oziroma nadomestila
opreme - 10 točk; garancijski rok - 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 371-02-16/03-0406 Ob-90069
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana, faks št. 01/369-55-96.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 7 ose-

bnih vozil za potrebe pravosodnih or-
ganov.

Podrobna tehnična specifikacija vozil je
razvidna iz razpisne dokumentacije.

Ocenjena vrednost javnega naročila brez
davka na dodano vrednost je 22,000.000
SIT, z 20% davkom na dodano vrednost pa
26,400.000 SIT.

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

in sicer ločeno za sklop A in sklop B. Ponu-
dnik lahko da ponudbo za en ali oba sklopa
javnega naročila.

4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
dneva sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66, tel.
01/369-52-09 ali 01/369-57-63.

(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 17. 4. 2003
do 9. 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 17. 4.
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: /

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(a) ponudnikom(a) sklenil pogod-
bo(i) 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 ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali je pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
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 s 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 druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v
tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji ti-
stih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

13.6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naroči-
la, v 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.

13.8.4. Izjava ponudnika, da zagotavlja
minimalno 5 lastnih in pooblaščenih servi-
sov v Republiki Sloveniji in seznam lastnih
in pooblaščenih servisov.

13.9. Izjava ponudnika, da bo vozila do-
bavil v roku 30 dni od dneva sklenitve po-
godbe.

13.10. Potrdilo Carinske uprave RS, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz na-
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slova carinskih in drugih dajatev, določenih
z zakonom. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.

13.11. Dokazilo, da je ponudnik poobla-
ščeni uradni prodajalec vozil, ki jih ponuja.

Ostale zahteve naročnika so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mo-
ra biti minimalno 90 dni od dneva, ko poteče
rok za oddajo ponudbe. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja
cena. Kot najugodnejša bo za vsak sklop
štela ponudba, ki bo imela za ta sklop najni-
žjo ceno.

V primeru, da več ponudnikov ponudi
enako ceno za posamezni sklop, bo naroč-
nik štel kot najugodnejšo tisto ponudbo, pri
kateri bo ponudnik za zahtevani dve refe-
renci, po vrednosti v njunem seštevku, izka-
zal višjo vrednost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-90077
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: hemato-
loški analizator, podrobnejši opis v razpi-
sni 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: april-maj
2003.

7. (a) Naslov družbe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Murska Sobota, tajništvo v Rakičanu,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Murska
Sobota.

Dodatne informacije se zahtevajo izključ-
no v pisni obliki – kontaktna oseba Slavica
Heric.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te ob-
jave, pa do 16. 4. 2003, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, negotovinsko
na ZR pri UPJ št. 0110-6030278282 s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo “hemato-
loški analizator“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: četrtek, 17. 4. 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 ponudb:
17. 4. 2003 ob 12.30 v sobi direktorja bol-
nišnice 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 april 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, tekoči stroški potrošnega mate-
riala, način plačila, garancijska doba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Splošna bolnišnica
Murska Sobota

Št. 32 Ob-90085
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: računal-
niška strojna oprema – 1 sklop: 40 ko-
sov tanki klient, 13 kosov računalniških
enot A – delovnih postaj, 2. sklop: 10
kosov računalniških enot B – delovnih
postaj in 2 kosa računalniških enot C
delovnih postaj (tehnična specifikacija
opreme je opredeljena v razpisni dokumen-
taciji).

(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: Pošta Slovenije, d.o.o.,
uprava družbe, uprave PE in PE PLC.

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 razpi-
sno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na štev.
odobritve 00 0000-17. Prosimo, da doka-
zilo o opravljenem plačilu odkupnine za
razpisno dokumentacijo in vaš točen na-
slov ter davčno številko, posredujte po te-
lefaksu 02/449-23-79.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 4. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d. o. o. Sek-
tor za finance – nabavna služba, Slomškov
trg 10 v Mariboru, če odda ponudnik po-
nudbo osebno oziroma Pošta Slovenije,
d.o.o. Sektor za finance – nabavna služba,
2500 Maribor, če ponudnik ponudbo poš-
lje po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2003 ob 11. 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.

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 ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

sklop 1: ponudnik mora imeti pri korpo-
raciji Microsoft status Certified Partner, po-
nudnik mora imeti pri principalu sistemske
strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen sta-
tus na nivoju sistemskega distributerja ali
integratorja (status System Reseller ali po-
dobno), ponudnik mora imeti vsaj 2 redno
zaposlena certificirana strokovnjaka na po-
dročju postavitve in servisiranja opreme, ki
je predmet ponudbe, s strani principala
opreme; ponudnik mora imeti vsaj 2 redno
zaposlena delavca s certifikatom Microsoft
Certified System Enginner za Windows
2000 platformo; ponudnik mora imeti vsaj
1 redno zaposlenega certificiranega stro-
kovnjaka na področju tehnologije terminal-
skih odjemalcev (TS, Citrix); ponudnik mo-
ra imeti pri principalu sistemske strojne
opreme, ki jo ponuja ustrezen status na po-
dročju servisiranja (status pooblaščenega
serviserja ali podobno); ponudnik mora za
vsak kos (posamezni element: MB, RAM,
HD, …) opreme nedvoumno navesti katalo-
ško številko oziroma “part number“ (kot je v
bazi komponent pri principalu); oprema ozi-
roma modeli, ki so predmet ponudbe mora-
jo biti na HCL listi za W2K in WXP Pro;
ponudnik bo predal opremo po preteku ga-
rancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim
izvajalcem naročnika, tudi v času garancije
bo naročnikov pogodbeni izvajalec za vzdr-
ževanje sprejemal prijave napake s strani
naročnika in po potrebi opremo predal v
popravilo ponudniku.

sklop 2: ponudnik mora imeti pri princi-
palu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja
ustrezen status na nivoju sistemskega distri-
buterja ali integratorja (status System Re-
seller ali podobno); ponudnik mora imeti pri
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principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na področju servisi-
ranja (status pooblaščenega serviserja ali
podobno); ponudnik mora imeti vsaj 2 re-
dno zaposlena certificirana strokovnjaka na
področju postavitve in servisiranja opreme,
ki je predmet ponudbe, s strani principala
opreme; ponudnik mora za vsak kos (posa-
mezni element: MB, RAM, HD, …) opreme
nedvoumno navesti “part number“ (kot je v
bazi komponent pri principalu), oprema ozi-
roma modeli, ki so predmet ponudbe mora-
jo biti na HCL listi za W2K in WXP Pro;
ponudnik bo predal opremo po preteku ga-
rancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim
izvajalcem naročnika, tudi v času garancije
bo naročnikov pogodbeni izvajalec za vzdr-
ževanje sprejemal prijave napake s strani
naročnika in po potrebi opremo predal v
popravilo ponudniku.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb; predviden datum odločitve
30. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: tanki
klient: cena 85% strokovnost – podjetje
10%, tehnične in funkcionalne lastnosti: 5%;
računalniške enote A, B in C: cena 90%,
tehnične in funkcionalne lastnosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne
24. 1. 2003, Ob-85970.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 33 Ob-90086
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: računal-
niška strojna oprema – širitev UPO.

Sklop 1: 45 kosov delovnih postaj, 5
kosov strežnikov, 2 kosa IP console switch,
sklop 2: 40 kosov potrjevalcev dokumen-
tov, sklop 3: 45 kosov tiskalnikov računov,
sklop 4: 50 kosov tiskalnikov nalepk črtne
kode, sklop 5: 80 kosov laserskih čitalcev
črtne kode, sklop 6: 100 kosov laserskih
tiskalnikov in prednastavitev lastnosti opre-
me po naročnikovih zahtevah, storitve po-
stavitve, inštalacije, konfiguracije v UPO
okolje in test delovanja za opremo, dobava
in izvedba storitev.

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

4. Kraj dobave: približno 180 lokacij po
Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni od
podpisa pogodbe.

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 razpi-
sno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na štev.
odobritve 00 0000-17. Prosimo, da doka-
zilo o opravljenem plačilu odkupnine za
razpisno dokumentacijo in vaš točen na-
slov ter davčno številko, posredujte po te-
lefaksu 02/449-23-79.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 4. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d. o. o. Sek-
tor za finance – nabavna služba, Slomškov
trg 10 v Mariboru, če odda ponudnik po-
nudbo osebno oziroma Pošta Slovenije,
d.o.o. Sektor za finance – nabavna služba,
2500 Maribor, če ponudnik ponudbo poš-
lje po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 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: ga-
rancije.

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

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:

Sklop 1 – računalniki: Ponudnik mora
imeti pri korporaciji Microsoft status Certifi-
ed Partner; ponudnik mora imeti pri princi-
palu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja
ustrezen status na nivoju sistemskega distri-
buterja ali integratorja. (status System Re-
seller ali podobno); ponudnik mora imeti pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na področju servisi-
ranja. (status pooblaščenega serviserja ali
podobno); ponudnik mora imeti pri princi-
palu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja
ustrezen status na področju servisiranja.
(status pooblaščenega serviserja ali podo-
bno); ponudnik mora imeti vsaj 2 redno za-
poslena delavca s certifikatom Microsoft
Certified System Enginner; ponudnik mora
imeti vsaj 1 redno zaposlenega certificira-
nega strokovnjaka s strani principala strež-
niške opreme na področju postavitve strež-
nikov; oprema oziroma modeli, ki so pred-
met ponudbe morajo biti na HCL listi za
W2K in WXP Pro oziroma ustrezna izjava o
preizkušenem in brezhibnem delovanju na
navedenih operacijskih sistemih.

Sklop 2 – potrjevalec dokumentov, sklop
3 – tiskalnik računov, sklop 4 – laserski
tiskalnik nalepk črtne kode, sklop – 5 la-
serski čitalec črtne kode, sklop 6 – laser-
ski tiskalnik - ponudnik mora biti poobla-
ščen prodajalec za opremo, ki jo ponuja;
ponudnik mora imeti pri principalu sistem-
ske strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen
status na področju servisiranja (status po-
oblaščenega serviserja ali podobno); ponu-
dnik bo predal opremo po preteku garancij-

ske dobe v vzdrževanje pogodbenim izva-
jalcem naročnika. Tudi v času garancije bo
naročnikov pogodbeni izvajalec za vzdrže-
vanje sprejemal prijave napake s strani na-
ročnika in po potrebi opremo predal v po-
pravilo ponudniku; ponudnik mora imeti vsaj
2 redno zaposlena delavca s certifikatom o
tehničnem znanju na področju vzdrževanja
in servisiranja za opremo, ki jo ponuja; opre-
ma oziroma modeli, ki so predmet ponudbe
morajo biti na HCL listi za NT4, W2K in
WXP Pro; oziroma ustrezna izjava o prei-
skušenem in brezhibnem delovanju na na-
vedenih operacijskih sistemih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpi-
ranja ponudb; predvideni datum odločitve
7. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: sklop
1: cena 70%, tehnične in funkcionalne la-
stnosti 20%, strokovnost – kader 5% in stro-
kovnost – podjetje 5%; sklop 2, 3, 4 in 5:
cena 70%, skladnost 30%; sklop 6 cena
80%, stroški izpisa 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne
24. 1. 2003, Ob-85970.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-90087
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

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

za nadzor vitalnih funkcij.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1: kompaktni prenosni monitorji
za nadzor vitalnih funkcij – 27 kosov;

– sklop 2: modularni stacionarni moni-
torji za nadzor vitalnih funkcij – 3 kose.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava mo-
nitorjev za nadzor vitalnih funkcij je 60 dni
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno pri skupini za
javna naročila (zgradba oskrbe in vzdrževa-
nja) ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o vplačilu, faks 02/331-15-33. Do-
datne informacije: Peter Weissensteiner, tel.
02/321-25-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko, na
račun št. 01100-6030278185, s pripisom
za RD: Monitorji za nadzor vitalnih funkcij.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 4. 2003
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 4. 2003 ob 11. uri v mali kon-
ferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.

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

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

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

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

1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;

2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek li-
kvidacije ali prisilne poravnave ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starej-
še od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;

3. izjavo ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;

4. potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pri-
stojni davčni urad in carinska uprava; potr-
dilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan
določen za predložitev ponudbe;

5. odločbo pristojnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila; ponudniki predložijo potrdilo Ura-
da RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov – promet z medicinskimi pri-
pomočki na debelo;

6. da je predložil BON-2 ali potrdilo ban-
ke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:

– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin opreme, opredeljenih v specifikaciji
zahtev naročnika;

8. da nudi 60-dnevni plačilni rok po pre-
vzemu opreme;

9. da bo dostava Splošna bolnišnica Ma-
ribor – razloženo in montirano v prostore
naročnika;

10. da zagotavlja dobavo opreme v roku
60 dni po podpisu pogodbe;

11. da zagotavlja s strani proizvajalca po-
oblaščen in usposobljen servis za dobavlje-
no opremo;

12. da zagotavlja odzivni čas servisa naj-
več 8 ur po prejemu obvestila ter maksimal-
no 24 ur za dobavo rezervnih delov in od-
pravo napak;

13. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo opreme;

14. da zagotavlja s strani pooblaščene
institucije šolanje za enega tehnika naročni-
ka za diagnosticiranje in odpravo napak,
pripadajočo diagnostično opremo in izdajo
certifikata o usposobljenosti;

15. da nudi najmanj 12-mesečno garan-
cijo za dobavljeno opremo;

16. da zagotavlja dobavo rezervnih delov
še najmanj 7 let po izteku garancijske dobe;

17. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
15. 12. 2003;

18. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za dobro izved-
bo posla v višini 10% pogodbene vrednosti;

19. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za odpravo na-
pak v garancijskem roku v višini 10% po-
godbene vrednosti;

Opomba:
Dokumente iz 17., 18. in 19. točke mo-

rajo ponudniki predložiti, če ponujajo:
– sklop 1 ali
– sklop 1 in 2;
20. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-

nistrstvu za zdravje o vpisu monitorjev za
nadzor vitalnih funkcij v register medicin-
skih pripomočkov; v primeru, da ponudnik
ni sam nosilec registracije, mora predložiti
potrdilo Urada RS, da je ponudnik poobla-
ščen uvoznik oziroma distributer teh že re-
gistriranih medicinskih pripomočkov, ki so
predmet tega javnega naročila;

21. da ima CE certifikat s katerim izkazu-
je varnost, kakovost in uporabnost ponujene
opreme v skladu s smernicami 93/42/EEC.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 15. 11.
2003, odločitev o sprejemu 29. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna za posame-
zen sklop.

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

– sklop 1: 40,000.000 SIT;
– sklop 2: 15,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 3. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 10/03-4 Ob-90129
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod,

Splošna bolnišnica Brežice.

2. Naslov naročnika: Černelčeva cesta
15, 8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, faks
07/46-68-110, kontaktna oseba: Meta Bo-
govič, mag. farm. spec.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zdrav-
stveni material: zdravila skupine D in
ostali zdravstveni material.

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

– skupina A: zdravila skupine D
A/1 Sanitetno obvezilni material
A/3 Sredstva za hospitalno higieno in

dezinfekcijo
a) Preparati na osnovi joda za razkuže-

vanje in umivanje kože
b) Sredstva za čiščenje laboratorijskega

materiala
c) Encimatski pripravki za čiščenje en-

doskopov
d) Ostala sredstva za hospitalno higieno

in dezinfekcijo
A/4 Material za vakumski odvzem krvi
A/5 Infuzijski in transfuzijski sistemi
A/7 Elektrode in papir - Vezane na ob-

stoječe aparate
– skupina B: ostali medicinski potrošni

material.
4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2003 do 1. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva
cesta 15, 8250 Brežice, pri Mileni Gramc,
dodatne informacije o naročilu dobite pri
predstojnici Lekarne, Meti Bogovič, mag.
farm. spec., tel. 07/46-68-191, faks
07/46-68-170.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110 po eno-
dnevni predhodni najavi po faksu. Doku-
mentacija je na voljo po predhodnem doka-
zilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: virmansko nakazilo
10.000 SIT na ŽR naročnika številka
51620-603-31177, s pripisom “za JN
Zdravstveni material, zdravila skupine D“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje do
24. 4. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
ništvo, Černelčeva cesta 15, 8250 Breži-
ce, s pripisom “Ne odpiraj, JN Zdravstveni
material - zdravila D“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 4. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
bolnišnice Brežice - uprava, Černelčeva ce-
sta 15, Brežice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z Navodilom o vrstah finančnih zavaro-
vanj, Uradni list RS, št. 43 z dne 24. 5.
2000, stran 5820 in 5821.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev sku-
pne ponudbe ni predvidena.

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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so raz-
vidna v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 0309-5/3-03 Ob-90131
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200, telefaks
01/43-13-245.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pripo-
močki, ki se uporabljajo pri zdravljenju
zavarovanih oseb z inkontinenco – spe-
cifikacija pripomočkov in količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobava inkotinenčnih pripomočkov do-
movom za starejše občane, socialnovarstve-
nim zavodom in zavodom za usposabljanje.

4. Kraj dobave: območje Republike Slo-
venije: lokacije domov za starejše občane,
socialnovarstvenih zavodov in zavodov za
usposabljanje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba bo
sklenjena takoj po koncu postopka izbire
(sklep o izbiri) za obdobje enega leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, Ljubljana, soba 204 – Darinka
Nikolič; dodatna pojasnila se lahko zahte-
vajo le v pisni obliki na faks 01/43-13-245.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva pisno po pošti ali
osebno prevzame vsak delovni dan od 11.
do 13. ure. Zainteresirani ponudnik, ki želi
prevzeti razpisno dokumentacijo, mora pre-
dložiti pooblastilo za prevzem razpisne doku-
mentacije, iz katerega morajo biti razvidni
osnovni podatki ponudnika (naziv, naslov,
številka telefona in faksa, davčna številka).

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 4. 2003, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana, vložišče – soba 051, pritličje levo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 4. 2003 ob 10. uri, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, Ljubljana – soba 231.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
računa za opravljeno dobavo.

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:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

2. da zoper ponudnika ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečaja ali likvidaci-
je ali da ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

3. da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s ka-
tero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,

4. da ima ponudnik poravnane vse dav-
ke in prispevke ter druge obvezne dajatve
in poslovne obveznosti v skladu z veljavnimi
predpisi,

5. da je v času predložitve ponudbe pri
Uradu za zdravila RS vpisan v register do-
baviteljev medicinskih pripomočkov – prav-
nih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
prometa na debelo ter da so medicinsko
tehnični pripomočki, ki so predmet ponud-
be, vpisani v register medicinskih pripomoč-
kov pri Uradu za zdravila RS,

6. da predloži potrjen obrazec BON-1/P,
izpolnjen s strani Agencije za plačilni pro-
met, dokument na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejši od dveh mesecev (opo-
zorilo: predložiti je potrebno obrazec
BON-1/P – obrazec BON-1 ne zadošča!),

Iz predloženih dokumentov mora izhaja-
ti, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih do dne-
va sestave dokumenta ni imel blokiranega
žiro računa.

7. da predloži seznam ključnega osebja
ponudnika odgovornega za izvedbo po-
godbe,

8. da predloži izjavo, da v ponudbi ni
posredoval zavajajočih podatkov,

9. da predloži izjavo, da bo redno in ne-
moteno zagotavljal naročene količine za vse
razpisane vrste pripomočkov, za katere od-
da ponudbo,

10. da predloži izjavo, da nudi najmanj
30-dnevni plačilni rok,

11. da predloži izjavo, da bo zagotavljal
dostavo inkotinenčnih pripomočkov fco do-
movi za starejše občane, socialnovarstveni
zavodi in zavodi za usposabljanje, razlože-
no v poslovne prostore le-teh,

12. da predloži izjavo, da nudi dobavni
rok, ki ni daljši od 48 ur,

13. da predloži izjavo, da je poslal sku-
paj s ponudbo vse vzorce pripomočkov s
tehnično dokumentacijo,

14. da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 3,500.000 SIT, ve-
ljavno najmanj do vključno 10. 10. 2003,

15. da predloži izjavo banke, da bo po-
nudnik pridobil bančno garancijo za dobro
izvedbo prevzetih obveznosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj do 10. 10. 2003, naročnik
bo odločitev o izbiri ponudnika sprejel pred-
vidoma do 15. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo ponudbe ocenjeval po naslednjih
merilih:

– cena 70%,
– kvaliteta 30%.
Podrobnejša merila za ocenjevanje so

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 10. 3. 2003.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 17123-06-403-16/2003 Ob-90133
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,

1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, tele-
faks 01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga oziroma
storitev: dobava informacijske opreme.

Specifikacije 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: standardni osebni računal-
niki,

– sklop 2: strežnik,
– sklop 3: tiskalniki.
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, je Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti za-
htevam iz razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni rok do-
bave: rok dobave opreme, ki je predmet
javnega razpisa, ne sme biti daljši od 30 dni
od sklenitve pogodbe. Predvideni rok do-
bave je v juniju 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
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ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de. Dodatne informacije: Veronika Bajrič,
tel. 01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan 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 ponu-
dniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40301603.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do dne 16. 4. 2003, najka-
sneje 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
16. 4. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komi-
siji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neome-
jeno 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
ponudba 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 30. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: primar-
no merilo za ocenitev ponudb je cena, ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, na-
vedenih v tej razpisni dokumentaciji. Za po-
samezni sklop bo kot najugodnejši izbran
ponudnik z najnižjo ponujeno ceno. V pri-
meru, da več ponudnikov ponudi isto ceno,
bo za posamezni sklop kot najugodnejši iz-
bran tisti ponudnik, ki bo v svoji ponudbi
navedel in zagotovil najdaljši garancijski rok
za opremo predmetnega sklopa, kar bo se-
kundarni kriterij za izbiro.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-04-403-22/2003 Ob-90136
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,

1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, tele-
faks 01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga oziroma
storitev: dobava in montaža pisarniške
opreme.

Specifikacije 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: ponudniki morajo ponuditi blago, ki je
predmet javnega razpisa, v celoti. Ponudni-
ki ne morejo ponuditi posameznih postavk
blaga predmetnega javnega razpisa.

4. Kraj dobave in montaže: lokacija na-
ročnika – MNZ, Štefanova 2 in Cankarjeva
4, Ljubljana.

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

6. Predvideni rok dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe, vendar najkasneje do
1. 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 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 ponu-
dniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s

strani davčnega urada, kolikor je davčni za-
vezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen na-
ziv in naslov plačnika, znesek in datum pla-
čila.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način  plačila:  virmansko,  številka  raču-
na: 01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-40302203.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do dne 11. 4. 2003, najka-
sneje 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 11. 4.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
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: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neome-
jeno 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
ponudba 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 30. 4. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 225-1/2003 Ob-90144
1. Naročnik: Osnovna šola Koroška

Bela.
2. Naslov naročnika: Cesta talcev 2,

4270 Jesenice, faks 04/580-64-04.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. mleko in mlečni izdelki: 2,300.000

SIT,
2. meso in mesni izdelki: 3,350.000

SIT,
3. ribe: 220.000 SIT,
4. sveža zelenjava in sadje: 1,400.000

SIT,
5. zamrznjena in konzervirana zele-

njava in sadje: 500.000 SIT,
6. sadni sokovi in sirupi: 550.000 SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi: 1,950.000 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago:

2,100.000 SIT.
Vrsta, opis in orientacijske količine arti-

klov, ki so predmet javnega naročila so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki se lahko potegujejo za doba-
vo vseh artiklov v celoti (sklopi od 1 do 8),
za posamezne sklope v celoti ali za posa-
mezne podsklope, kjer so določeni.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Koroška
Bela, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Koroška Bela, Cesta talcev 2, Koroška Be-
la, 4270 Jesenice, tajništvo osnovne šole,
od 8. do 13. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 3. 2003
do 9. 4. 2003, do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 6.000 SIT, na račun naročnika št.
01241-6030653941 in po faksu št. 04
580-64-04 posredovati svojo davčno števil-
ko in svoje ime.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Koroška Bela,
Cesta talcev 2, Koroška Bela, 4270 Jese-
nice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 4. 2003, ob 13. uri, Osnovna šola
Koroška Bela.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: re-
snost ponudbe ponudnik zavaruje z lastno
bianco menico v višini 10% od ponujene
vrednosti, če je skupna letna vrednost po-
nudbe višja kot 5,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilo blaga enkrat mesečno, in sicer v 30
dneh po prejemu listine, ki je podlaga za
plačilo.

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

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 ne sme biti v
zadnjih šestih mesecih blokiran.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 6. 2003, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 15. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpol-
njevanju vseh pogojev je edino merilo cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Osnovna šola Koroška Bela

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. 351-72/03 Ob-89938
V javnem razpisu pod št. Ob-89249 za

obrtniška dela in zunanjo ureditev na telo-
vadnici OŠ Col, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 19-21 z dne 28. 2. 2003, se 6.
in 10. točka popravita in pravilno glasita:

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek aprila
2003 – začetek avgusta 2003.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ponudbene
vrednosti.

Občina Ajdovščina

Popravek
Ob-90079

V Uradnem listu RS, št. 19-21 z dne
28. 2. 2003, Ob-88902, se v objavi javne-
ga razpisa za oddajo naročila gradnje po
odprtem postopku nadzidava Okrožnega
sodišča v Slovenj Gradcu popravijo 8. (a),
9. in 14. točka in se pravilno glasijo:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih Mini-
strstva za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati mini-
malno 80 dni po odpiranju ponudb. Predvi-
deni datum odločitve o izbiri je 23. 5. 2003.

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

Ministrstvo za pravosodje

Popravek

Št. 352-06-25/02 Ob-90249
V objavi javnega razpisa za izbiro izvajal-

ca za izvedbo gradnje Centra za ravnanje z
odpadki Gajke v Spuhlji, objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 15 z dne 10. 2. 2003,
stran 815, Ob-88012 se popravijo 6., 8 (a).,
9. in 14. točka in se pravilno glasijo:

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del: 7. 4. 2003, predvideni zaklju-
ček del: 23. 5. 2003.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 3. 2003 ob 13. uri na Mestni
občini Ptuj, velika sejna soba, št. 8/I.

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 pre-
dložitev ponudb, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 21. 3. 2003.

Ostale točke ostanejo nespremenjene!
Mestna občina Ptuj

Št. 09/03 Ob-89888
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija križišča na regionalni cesti
R2-437/268 Šentilj – Pesnica v km
8+425.

(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: Cesta R2-437 Šen-
tilj-Pesnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
00110-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2003 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 4.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 50,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

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: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj 120
dni, predvideni rok odločitve o sprejemu po-
nudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo:/

Direkcija RS za ceste

Št. 10/03 Ob-89889
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R3-730/4104 v Sveti Ani.

(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: cesta R3-730 Žiče-Sv.
Ana-Zg. Ščavnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-

mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki po-
ravnajo z virmanom na žiro račun št.
00110-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 4. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 4.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 50,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Na-
vodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo:/

Direkcija RS za ceste

Št. 011/03 Ob-89890
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mi-

nistrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov  naročnika:  Tržaška  19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zalivanje
reg in razpok na državnih cestah na ob-
močju Republike Slovenije.

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

Sklop Področje Obseg (m)

1. Področje VOC Celje 18.333
2. Področje CP Koper 18.587
3. Področje CP Kranj 15.500
4. Področje CP Ljubljana 22.100
5. Področje CP Maribor 20.000
6. Področje CP Murska Sobota 13.000
7. Področje CP Nova Gorica 18.500
8. Področje CP Novo mesto 31.480
9. Področje CP Ptuj 9.000

Skupaj 166.500

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

4. Kraj izvedbe: Republika Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 30. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 4.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija če vrednost javnega naročila
presega 50,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

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: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni, predvideni rok določitve o spreje-
mu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo:/

Direkcija RS za ceste

Št. 309/5 Ob-89896
1. Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča, Po-

ljčane.
2. Naslov naročnika: Potrčeva ul. 1,

2319 Poljčane, tel. 02/829-59-22, tel.
02/802-56-75.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
pritličja oddelka in opremo pritličja Do-
ma dr. Jožeta Potrča Poljčane.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del ni predvidena po
sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: Poljčane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 15. avgust 2003,
dokončanje 28. 2. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom dr. Jože-
ta Potrča, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane,
kontaktna oseba je Silva Ocvirk v času od
8. do 11. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
8. 4. 2003.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: znesek 5.000 SIT
nakažite na transakcijski račun:
01100-6030268582.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom dr. Jožeta Potrča, Potrče-
va ul. 1, 2319 Poljčane.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2003 ob 17. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v znesku 2 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu iz katere je raz-
vidno, kateri izmed pogodbenikov je nosi-
lec pogodbenega posla.

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:

– usposobljenost za izvedbo del,
– finančna usposobljenost za izvedbo

del,
– tehnična in kadrovska usposobljenost

za izvedbo del.
Pogoji so podrobno določeni v razpisni

dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2003, 30. 4.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 95%,
– plačilni pogoji – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 3. 2003.
Dom dr. Jožeta Potrča

Poljčane

Št. 50/4-1 Ob-89942
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolniš-

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del pri ureditvi urgentnega centra v SB
Murska Sobota v Rakičanu po načelu
“funkcionalni ključ v roke“.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnej-
šemu ponudniku celotno javno naročilo.

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

4. Kraj izvedbe: Rakičan pri Murski So-
boti.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo upošteval samo varianto iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje junij 2003
(1. faza) oziroma avgust 2003 (2. faza).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Murska Sobota, služba za vzdrževa-
nje, Rakičan, Jože Heric, univ. dipl. inž.
strojništva, tel. 02/512-32-04, faks
02/521-10-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave javne-
ga razpisa, vsak delovnik od 10. do 13. ure
na tajništvu bolnišnice.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 18.000 SIT, plačilo virmansko ali
elektronsko na podračun UJP Murska So-
bota št. 0110-6030278282, s pripisom za
razpisno dokumentacijo, pred dvigom raz-
pisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 15. april
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: 15. 4. 2003 ob 13. uri v sobi direk-
torja bolnišnice na naslovu naročnika.

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 v roku iz sklenjene
gradbene pogodbe.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z do-
ločili 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 iz raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do sklenitve gradbene pogodbe,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe:
april 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, čas izvedbe, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo v slu-
žbi za vzdrževanje SB Murska Sobota v Ra-
kičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (Jože Heric).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-89949
1. Naročnik: KOP, Javno komunalno po-

djetje Zagorje ob Savi, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 57,

1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-64-131,
faks: 03/56-64-114.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija kotlarne Zagorje.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklopi niso predvideni.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedba re-
konstrukcije kotlarne Zagorje vključno z iz-
delavo projektov za izvedbo.

4. Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudba se izdela ločeno za čiščenje dim-
nih plinov - elektrofilter in čiščenje dimnih
plinov - kondenziranje dimnih plinov.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Spekter pro-
jekt, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje,
(Romana Knez). Vse dodatne informacije je
možno dobiti pri Vladimirju Sotlarju na tel.
03/56-33-000 ali 041/648-753.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 17. 3. 2003 do 7. 4. 2003, od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
vrednosti 40.000 SIT + 20% DDV je na
razpolago pri kontaktni osebi, vplača se
pred dvigom razpisne dokumentacije na po-
slovni račun 26330-0089806411 pri BZ
d.d., Trbovlje. Pri dvigu razpisne dokumen-
tacije je obvezno dokazilo o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: KOP, Javno komunalno podje-
tje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage
57, 1410 Zagorje ob Savi (tajništvo direk-
torja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 4. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
KOP, Javno komunalno podjetje Zagorje ob
Savi, 1410 Zagorje ob Savi.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe skladno
z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno 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): ni opredeljena.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 60 dni od roka določenega za pre-
dložitev ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 63 točk, tehnične prednosti 22
točk, reference 5 točk, okoljski certifikat
ISO 14001 5 točk, certifikat kakovosti ISO
9001 5 točk, vse skladno z razpisno doku-
mentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2003.

KOP,
Javno komunalno podjetje

Zagorje ob Savi, d.o.o.

Ob-89956
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda Maharovec-Brezovica, zajema
gradbena in montažna dela na cevovo-
du skupne dolžine 2.020 m. Glavni ce-
vovodi so projektirani iz duktilnih LŽ ce-
vi NL (nodularna litina) DN 125 mm in
DN 100 mm, priključni pa iz polietilena.

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

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

4. Kraj izvedbe: Občina Šentjernej.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 18. 4. 2003
do 18. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investi-
cije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
Goran Stanojević, tel. 07/39-32-452.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure po predhodni telefonski najavi.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  nakazilo  v  vred-

nosti 30.000 SIT na TRR št.
03150-1000002272 pri SKB banki d.d., z
navedbo “Plačilo RD - Obnova vodovoda
Maharovec-Brezovica“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 4. 2003 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 4. 2003 ob 11. uri v Komunali
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in inve-
sticije, Podbevškova 12, Novo mesto.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
7. 7. 2003, predvideni datum odločitve
10. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-89986
1. Naročnik: Energetika Celje, j.p.,

d.o.o. Celje, Mestna občina Celje (kot la-
stnik infrastrukturnih objektov in naprav).

2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000, Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smre-
karjeva 1, 3000 Celje, 03/425-33-11, faks
03/425-33-60.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
toplotne izolacije na vročevodih v Celju.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo oddati po-
nudbo za celotno javno naročilo.

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

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 19. 5. 2003
do 29. 8. 2003.

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

cijo in dodatne informacije: Energetika Ce-
lje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
tajništvo-poslovna sekretarka Mateja Fider-
šek - za razpisno dokumentacijo. Zahtevo
po posredovanju razpisne dokumentacije
po pošti, je potrebno posredovati pisno po
pošti na isti naslov.

Kontaktni osebi za dodatne informacije:
Aleš Dolžan, tel. 03/425-33-21, Ljubomir
Prelog, tel. 03/425-33-41. Ponudniki lahko
zahtevajo dodatne informacije o javnem na-
ročilu pisno najkasneje do 5 dni pred pote-
kom roka za predložitev ponudb. Odgovori
bodo v pisni obliki posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do datuma za predložitev
ponudbe - osebni dvig, v primeru zahteve
posredovanja po pošti, bo razpisna doku-
mentacija posredovana naslednji dan po
prejemu pisne zahteve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (znesek vklju-
čuje DDV), na transakcijski račun Energetike
Celje, j.p., d.o.o., št. 06000-0141785102,
pri Banki Celje, d.d., z navedbo predmeta
plačila: razpisna dokumentacija za sanacijo
toplotne izolacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do najkasneje 9. 4. 2003 do
10. ure. Tudi v primeru predložitve ponud-
be priporočeno po pošti, je zadnji rok, ko
mora ponudba prispeti na naslov naročnika
datum in ura, kot je navedena v javnem raz-
pisu.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Energetika Celje, j.p.,d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje - v primeru ose-
bne vročitve na isti naslov v tajništvo, po-
slovni sekretarki Mateji Fideršek, ponudniki
pa lahko oddajo ponudbo tudi priporočeno
po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 4.
2003, ob 12. uri na sedežu MO Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje. Predstavniki ponudnikov morajo pre-
dložiti pooblastilo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik, mora v ponudbi kot zagotovilo za re-
snost ponudbe, predložiti nepreklicno ban-
čno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo
na prvi poziv, v višini 1,000.000 SIT, z ve-
ljavnostjo do 31. 5. 2003. Ponudnik mora v
ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi iz-
javo banke, da bo pridobil bančno garanci-
jo za izpolnitev prevzetih obveznosti in ban-
čno garancijo za odpravo napak v garancij-
skem roku v višini, ki jo bo naročnik zahte-
val in ju ob podpisu pogodbe o izvajanju
predložil.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo situacij v roku minimalno 60 dni, v skladu
z navodili o izvrševanju Zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pni akt o izvedbi naročila (ponudnik-podiz-
vajalci): pogodba.
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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:

a) ponudnik mora navesti podizvajalce in
področje dela, ki ga bo posamezen podiz-
vajalec izvajal ter dokazila o njihovi uspo-
sobljenosti za ta dela, kot to velja za ponu-
dnika,

b) predložiti je potrebno pooblastilo pro-
izvajalca opreme in registracijo za tovrstna
dela (F/45.21).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni datum
odločitve o sprejetju ponudbe - v mesecu
aprilu 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena - ponder 0,80, reference - pon-
der 0,20. Način uporabe meril bo oprede-
ljen v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

a) naročnik si pridržuje pravico spre-
membe fizičnega in vrednostnega obsega
javnega naročila z ozirom na razpoložljiva
denarna sredstva ali zaradi drugih vzrokov
in spremenjenih okoliščin oziroma odstopiti
od javnega naročila (podpisa pogodbe). V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

b) naročnik ni dolžan oddati naročilo naj-
cenejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi
pravico, da naročilo ne odda nobenemu po-
nudniku.

c) naročnik si pridržuje pravico, da lah-
ko najkasneje do 6 dni pred potekom roka
za predložitev ponudb spremeni razpisno
dokumentacijo. To spremembo bo naroč-
nik izdal v obliki “Dopolnila k razpisni doku-
mentaciji“, ki jo bo posredoval vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo;

d) naročnik si pridržuje pravico, da zavr-
ne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri
realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glav-
nega izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal
kot neprimeren izvajalec v smislu upošteva-
nja pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih
del, upoštevanja projektne dokumentacije
in navodil nadzora ter zagotavljanja varnega
dela in plačevanja obveznosti.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Ob-90030
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

stare Semedelske ceste in rekonstruk-
cija prepusta.

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

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

4. Kraj izvedbe: Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 25 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne oziroma za-
hteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, Jasmina Ka-
pun; za dodatne informacije pa Viljana Ton-
čiča, Samostojna investicijska služba, Ver-
dijeva 6, Koper .

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 4. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na podračun
proračuna občine št. 01250-0100005794,
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za Stara Semedelska cesta.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 4. 2003 do
vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdije-
va 10, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 4. 2003 ob 13. uri v spodnji sejni
sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah je rok plači-
la računa ali situacije 60 dni od prejema.

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: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
mnenje in izkaz specializirane institucije (bo-
niteta).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve naročnika je
14. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Mestna občina Koper

Št. 110-1/03 Ob-90044
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. (a) Opis in obseg gradnje: strojno
in ročno krpanje asfalta in hidroizolaci-

je ter sanacija betona voziščnih kon-
strukcij objektov na avtocestah v letu
2003.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: AC A1/051 km 0,190
VA 289 viadukt Šentilj – D; A1/051 km
0,520 VA 290 viadukt Šentilj – L;
A1/032+632 km 1,880 VA 246 podvoz;
A1/018 km 0,129 VA 242 viadukt Rudnik –
desni in H4/380 km 0,000 VA 564 priklju-
ček Nova Gorica – D.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 45 dni po podpisu pogodbe. Dela se
načeloma ne smejo izvajati v času turistične
sezone, t.j. od 15. 6. 2003 do 10. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27, kontak-
tna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Aleš Berko-
pec, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel.
01/30-68-217, faks 01/30-68-251.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 1.27) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 4. 2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 4. 2003 ob 12. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljublja-
na, sejna soba 1.18.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,600.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
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vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za pre-
dložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 16. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

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

Št. 351-17/02 Ob-90062
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Osnovne šole in telovadnice Podzemelj
pri Metliki.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Podzemelj pri Metliki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj 2003, do-
končanje december 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Me-
tlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Puljak
Danica ali Irena Švajger, 07/306-31-00,
faks 07/363-74-02, vsak delovnik od
8. do 14. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovnik od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 20.000 SIT (DDV je v ceni), na
transakcijski račun: 01273-0100016016,
sklic 00 714-19925, pred dvigom razpisne
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
16. 4. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika. Ponudba mora biti oz-
načena z: “Ne odpiraj – Ponudba za OŠ
Podzemelj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 4. 2003 ob 12. uri, v pisarni Občine
Metlika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti (z DDV) in veljav-
nostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
ostalo v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela v roku 60 dni
od prejema računa, ki je izdan na podlagi
potrjene situacije, ostalo v razpisni doku-
mentaciji.

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,
ostalo 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 Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

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 23. april 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena = 90%,
– referenčni objekti =10%.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
6. 9. 2002, Ob-76849.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Občina Metlika

Št. 011-04-2/2002 Ob-90065
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
makadamskega vozišča na cesti R2 –
432, odsek 1284, Rogatec – Majšperk
od km 4,912 do km 5,712.

(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: cesta R2-432 Roga-
tec-Majšperk.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 360 dni po skle-
nitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba

416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija-Mi-
nistrstvo  za  promet-Direkcija  RS  za  ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vloži-
šče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 4.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 50,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 001-04-2/2002 Ob-90066
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste skozi Selca – 2. faza.

(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: cesta R2-403 Češnji-
ca-Škofja Loka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 360 dni po skle-
nitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 4.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 50,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 400-01-2/2003 Ob-90067
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: zaporni-
ca na Ambroževem trgu – zamenjava
Gallovih verig in ureditev Ribje steze.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvi-
dena.

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

4. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
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, Kristina Vidmar, univ. dipl. prav., I. nad-
stropje, soba 127, tel. 01/478-44-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12.30
vsak delovni dan.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 4. 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: 9. 4. 2003 ob 13. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba 4. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna 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
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni
od datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje del (izvajanje na-
loge oziroma rok dokončanja del) ni daljše
od razpisanega,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od enega leta 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 7. 2003 in predvideni datum odloči-
tve do 28. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– dodatna garancijska doba,
– ISO Certifikat 9001.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29, naročnik ponavlja prvi ne-
uspeli javni razpis, objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Agencija RS za okolje

Ob-90080
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-

cija podstrehe Okrožnega sodišča v Ma-
riboru.

(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 po delih
ali sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: Okrožno sodišče v Ma-
riboru, Sodna ulica 14.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del
20. 6. 2003, dokončanje pa 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
pravosodje, Sektor za logistiko pravosodnih
organov, Ljubljana, Župančičeva 3, Tadej
Weilguny, tel. 01/369-54-25.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. 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 12. 5. 2003
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravoso-
dje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v pri-
meru osebne predaje pa na isti naslov v
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih
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Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

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

a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4,000.000 SIT z rokom veljavnosti
do vključno datuma veljavnosti ponudbe,

b) izjava banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti z vključenim 20%
DDV, katero bo izbrani ponudnik predložil v
10 dneh od sklenitve pogodbe. Veljavnost
garancije mora biti še 15 dni po uspešni
primopredaji izvršenih del,

c) izjava banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti z
vključenim 20% DDV, katero bo izbrani po-
nudnik predložil ob uspešni primopredaji iz-
vršenih del. Veljavnost garancije mora biti
še en dan po izteku garancijskega roka za
odpravo skritih napak.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvrše-
na dela se bodo plačevala po mesečnih
situacijah v roku 60 do 90 dni po prejemu
in potrditvi mesečnih situacij s strani nad-
zornega organa in naročnika. Končno grad-
beno situacijo v višini 10% pogodbene vre-
dnosti izstavi izvajalec po uspešno opravlje-
nem tehničnem prevzemu del. Predvideni
terminski plan izvedbe del je od junija 2003
do avgusta 2004. Ostali pogoji so razvidni
iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponu-
dil celotno izvedbo del.

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

1. Registracija pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež

1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

1.1.1. Izpisek iz sodnega registra podje-
tij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datu-
ma oddaje ponudbe.

1.2. Za fizične osebe (samostojni podjet-
nik posameznik)

1.2.1. Potrdilo, da so vpisani v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov, iz-
dano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni
od datuma oddaje ponudbe.

2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali je prene-
hal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.

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 s poslovanjem.

4. Izjava ponudnika, da mu ni bila v zad-
njih petih letih pred objavo naročila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali

izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila in potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje, Oddelka za kazensko evidenco. Pre-
dložitev samo enega dokumenta ne bo po-
menilo izpolnitev pogoja.

5. Potrdilo pristojnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tuji-
ni, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih
dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republi-
ki Sloveniji.

6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naroči-
la. Kolikor noben poseben predpis takšne-
ga dovoljenja ne zahteva, le-tega ni potreb-
no predložiti.

7. Dokazila o finančni in poslovni sposo-
bnosti ponudnika

7.1 Za pravne osebe:
7.1.1. Obrazec BON-1/P s podatki in ka-

zalniki za leto 2002, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nado-
mestilo le tega predložiti BON-1.

7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih
treh mesecih pred oddajo ponudbe poslo-
val uspešno.

7.1.3. Poročilo pooblaščenega revizorja,
ki je izdano v skladu z Odredbo o finan-
čnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano jav-
no naročilo, po svojih knjigovodskih podat-
kih izkazano, da ima do datuma revizorjeve-
ga poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila, poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.

7.2. Za fizične osebe (samostojni podjet-
nik posameznik):

7.2.1. Davčna napoved iz dejavnosti za
leto 2002, potrjeno s strani pristojne izpo-
stave Davčnega urada RS, vključno z bilan-
co uspeha za leto 2002 in potrdila bank, pri
katerih ima odprte poslovne račune, da v
zadnjih 6 mesecih poslovanja ni imel bloki-
ranih svojih računov.

7.2.2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih
treh mesecih pred oddajo ponudbe poslo-
val uspešno.

7.2.3. Poročilo pooblaščenega revizor-
ja, ki je izdano v skladu z Odredbo o finan-
čnem poslovanju proračunskih uporabni-
kov (Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo, po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da ima do datuma revizor-
jevega poročila, ki ne sme biti starejše od
15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, porav-
nane vse svoje zapadle obveznosti do do-
baviteljev blaga, podizvajalcev in koope-
rantov.

8. Dokazila, da ponudnik razpolaga z za-
dostnimi tehničnimi zmogljivostmi

8.1. Ponudnik mora imeti izpolnjene po-
goje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z refe-
rencami in predložiti potrjene obrazce - re-
ference s strani naročnikov.

8.2. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izved-
bo pogodbe in odgovorni za nadzor ka-
kovosti.

8.3. Opis ponudnikove tehnične oprem-
ljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje
kakovosti (opis, predložijo se morebitni pri-
dobljeni certifikati kakovosti po ISO stan-
dardih...) ter morebitnih študijskih in razi-
skovalnih zmogljivosti.

8.4. Izjava ponudnika, da bo dela na
nadzidavi objekta Okrožnega sodišča v Ma-
riboru zaključil najkasneje do 30. 8. 2004.

9. Kolikor ponudnik sodeluje s podizva-
jalci mora predložiti:

9.1 Izjavo podizvajalcev in kooperantov
o poravnanih obveznosti.

9.2. Izjavo ponudnika, da izpolnjujejo
pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajal-
ci, ki jih navaja v ponudbi.

Vsi pogoji v zvezi s 13. točko te objave
so natančno razvidni iz razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati minimalno 80 dni po odpiranju po-
nudb. Predvideni datum odločitve o izbiri
je 30. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
splošni garancijski rok za skrite napake in
garancijski rok glede morebitnih napak v
izdelavi gradnje:

a) cena 90%
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) splošni garancijski rok za skrite napa-
ke 5%

Strokovna komisija bo ocenila najdaljši
garancijski rok s 100 točkami, vsaka po-
nudba s krajšim garancijskim rokom pa po
naslednji enačbi:

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

rancija)
c) garancijski rok glede morebitnih na-

pak v izdelavi gradnje 5%
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši

garancijski rok s 100 točkami, vsaka po-
nudba s krajšim garancijskim rokom pa po
naslednji enačbi:

Ti=100-((In-Ik)/In)100
(In - najdaljša garancija, Ik - krajša ga-

rancija)
Komisija bo za ocenjevanje upoštevala

le ponudbe, ki bodo predhodno izpolnjeva-
le vse razpisne pogoje.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,90 za ceno, korela-
cijskim faktorjem 0,05 za splošni garancij-
ski rok in korelacijskim faktorjem 0,05 za
garancijski rok glede morebitnih napak v
izvedbi naprave.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
31. 1. 2003, št. 351-06-28/02-0402.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 352-05-6/2003 Ob-90096
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Graj-

ski trg 14, 2327 Rače.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,

2327 Rače, faks 02/609-60-18, tel.
02/609-60-10.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nada-
ljevanje izgradnje kanala fekalne ka-
nalizacije naselja Fram-Morje, 2. del -
III. faza.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: izdelava
projektov ni predvidena.

4. Kraj izvedbe: Občina Rače-Fram.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. do
30. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Občine
Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, do-
datne informacije: Božo Štauber.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo ponudniki od ob-
jave pa do 15. 4. 2003 vsak dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik se mora ob
dvigu razpisne dokumentacije izkazati z do-
kazilom o plačilu stroškov, v višini 30.000
SIT. Plačilo na transakcijski račun št.
01298-0100008874 pri Banki Slovenije, s
pripisom za razpisno dokumentacijo: ka-
nalizacija Fram-Morje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače, tajništvo župana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, bela dvorana, 15. 4. 2003, ob
12.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija banke za resnost ponudbe, v višini
10% ocenjene vrednosti razpisanih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrše-
vanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
izstavitve situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): pravni akt o skupni izvedbi naro-
čila po drugem odstavku 47. člena ZJN-1.

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 določbah razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 12. 2003, predvideni datum
odločitve o izbiri je 22. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba je Božo Štauber,
tel. 02/609-60-17.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Občina Rače-Fram

Ob-90128
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-12-110.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunal-

na ureditev trgovskega centra Merkur
Slovenj Gradec.

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

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

4. Kraj izvedbe: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 15. 4. 2003,
15. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: dvig raz-
pisne dokumentacije – vložišče, Tanja
Meh, tel. 02/88-12-123. Dodatne infor-
macije – oddelek za gospodarjenje z ob-
činskim premoženjem, Branko Malek, tel.
02/88-12-146.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 25. 3. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo, 18.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo s projekti, TRR
01312-0100010322.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 1. 4. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 4. 2003, od 9. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: trasi-
rana menica.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 30. 5.
2003, sklep o izbranem ponudniku do 4. 4.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, kvaliteta 10%, garancijski roki 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Mestna občina Slovenj Gradec

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

Popravek

Št. 933-2/2003 0301 Ob-90076
V javnem razpisu za čiščenje poslovnih

prostorov Občine Krško, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 24 z dne 7. 3. 2003,
Ob-89485, se 3. in 7. točka popravita in se
pravilno glasita:

3. Vrsta in opis storitev ter sklic na vr-
sto storitev po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih
prostorov Občine Krško za leta 2003 in
2004.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 12. 2004.

Občina Krško

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 02-03/2003 Ob-89912
V javnem razpisu Univerze v Ljubljani,

Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad
16, 1000 Ljubljana, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 112 z dne 20. 12. 2002,
Ob-83861 za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku, za opravljanje storitev
organizacije in nudenja prehrane študen-
tom in delavcem fakultete ter zunanjim go-
stom z oddajo poslovnega prostora v na-
jem, se 9. (a), 10., in 16. točka spremenijo
tako, da se glasijo:

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2003 do 12. ure.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2003 ob 12.30 v prostorih Univerze v
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva
ploščad 16, 1000 Ljubljana.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
90 dni od roka, določenega za oddajo po-
nudb. Predvideni rok za odločitev o spreje-
mu ponudbe je najkasneje do 14. 5. 2003.

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

Št. 400-05-2/2003 Ob-90032
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
01/49-81-276.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1a oziroma 1b za-
kona o javnih naročilih: izvajanje monito-
ringa kakovosti površinskih vodotokov v
letu 2003 in 2004 – kemijski del; stori-
tve (I A, št. kateg. 12).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na te-
renu in na sedežu izbranega ponudnika.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas dokončanja
je 2 leti po sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: MOP, Agen-
cija RS za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b,
Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., tel.
01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 8. 4. 2003, ob 12.30, MOP,
Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, sejna soba v IV. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe:/

12. Pogoji finansiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

13. 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. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
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 Zakona
o javnih naročilih:

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

– da je finančno sposoben, in sicer, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
neporavnanih obveznosti več kot tri dni,

– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila.

Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh po-
gojev so podrobneje navedena 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 storitev: da, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma javnega odpira-
nja ponudb, predvideni datum odločitve je
20 dni po javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. kakovost storitev ponudnika (vključ-

no s podizvajalci, če sodelujejo z njim v
ponudbi),

3. referenčna dela ponudnika (vključno
s podizvajalci, če sodelujejo z njim v po-
nudbi).

Merila so podrobno opisana in ovredno-
tena v Prilogi C k razpisni dokumentaciji.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki
po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvi-
šje število točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:/

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 404-08-33/2003-5 Ob-90035
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva pl. 25,

Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: čiščenje vseh
objektov MORS (poslovnih, skladiščnih,
vojašnic, zdravstvenega doma in dru-
gih; tal in opreme), oken in steklenih
fasad objektov MORS, ter okolice ob-
jektov MORS na teritoriju RS; vrsta stori-
tev 1A (14.).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sklopi od I. do vključno IX. zajemajo

čiščenje tal in opreme prostorov kot so:
pisarne, sanitarni prostori, predavalnice,
sejne sobe, knjižnice, garderobe, priročne
čajne kuhinje, restavracije, hodniki, avle,
ambulante, laboratorije, telovadnice, skla-
dišča in drugo.

I. sklop (ljubljansko območje): Domžale,
Grosuplje, Kamnik, Ljubljana z ožjo okoli-
co, Trbovlje, Vrhnika in drugi, v okvirni sku-
pni površini 55.000 m2,

II. sklop (kočevsko območje): Kočevska
Reka, Primoži, Škrilj, Zdihovo in drugi, v
okvirni skupni površini 6.000 m2,

III. sklop (primorsko območje): Ankaran,
Izola, Koper, Piran, Rijavci in drugi, v okvir-
ni skupni površini 4.000 m2,

IV. sklop (postojnsko območje): Cerkni-
ca, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna in drugi,
v okvirni skupni površini 10.000 m2,

V. sklop (dolenjsko območje): Brežice,
Cerklje ob Krki, Črnomelj, Jesenice na Do-
lenjskem, Krško, Metlika, Novo mesto,
Trebnje in drugi, v okvirni skupni površini
9.000 m2,

VI. sklop (gorenjsko območje): Brnik,
Kranj, Radovljica, Gorenja vas, Škofja Loka
in drugi, v okvirni skupni površini 6.000 m2,

VII. sklop (mariborsko-prekmursko ob-
močje): Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in
drugi, v okvirni skupni površini 1.000 m2,

VIII. sklop (celjsko območje): Celje, Dra-
vograd, Ravne na Koroškem, Slovenj Gra-
dec, Slovenske Konjice, Žalec in drugi, v
okvirni skupni površini 4.000 m2,

IX. sklop (novogoriško območje): Ajdov-
ščina, Ajševica, Idrija, Nova Gorica, Tolmin
in drugi, v okvirni skupni površini 3.000 m2,

X. sklop: okna in steklene fasade pro-
storov/objektov MORS, na celotnem te-
ritoriju RS, v okvirni skupni površini
36.000 m2 in

XI. sklop: okolica prostorov/objektov
MORS, na celotnem teritoriju RS, v okvirni
skupni površini 70.000 m2.

Specifikacija zahtevanega čiščenje za
sklope od I. do vključno IX., vseh prostorov
v objektih MORS (poslovnih, skladiščnih,
vojašnic, zdravstvenega doma in drugih; tal
in opreme), na teritoriju RS:

– dnevne aktivnosti: sesanje in sprotno
odstranjevanje madežev (mokro globinsko
ali sistem šamponiranja) s tekstilnih talnih
(itison in drugo) oblog, suho in po potrebi
mokro (na izpostavljenih in sanitarnih pro-
storih) brisanje na trdnih (parket, umetne
mase, keramika, kamen-teraco, beton in
drugo) talnih oblogah, 2x dnevno čiščenje
vhodnih-izpostavljenih avl, praznjenje košev
za smeti (posebej sortiranje odpadnega pa-
pirja v za to pripravljene zabojnike, kjer je
sortiranje uvedeno), čiščenje pepelnikov,
brisanje prahu z delovnih površin (miz, sto-
lov, omar, drobnega inventarja, radiatorjev,
notranjih okenskih polic ipd.), odstranjeva-
nje pajčevin, čiščenje vrat okoli kljuk, klju-
ke, ogledal in stekla, čiščenje čajnih kuhinj
(delovnih površin: kuhalne, pomivalna kori-
ta, armature, ploščice ipd. in kuhinjskih
omaric), čiščenje sanitarnih prostorov in
opreme (umivalnika, pipe, luči, keramičnih
ploščic do dosega rok, kotliček, školjka,
pisoar, tuš kabin, WC ščetka), vstavljanje
toaletnega papirja in mila (oboje velja samo
za stavbo Prizidek poslovne stavbe, na lo-
kaciji Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana in
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sicer v I. in II. nadstropju, ter v pritličju, kjer
se vstavlja naš material; toaletni papir v roli-
cah se položi na nosilec in tekoče milo, ki
se dotoči iz 5 l kanistra), čiščenje vseh no-
tranjih steklenih površin (steklena vrata, ste-
klene stene), čiščenje steklenih površin na
vhodih, sprejemnicah, čiščenje vhodov in
stopnišč pred vhodi, ter drugo; v ambulan-
tah: čiščenje korit za izliv kužnega materia-
la, odstranjevanje infektivnih odpadkov, ter
drugo,

– tedenske aktivnosti: dvakrat na teden
vlažno brisanje trdih (kot zgoraj) tal, vlažno
brisanje površin (telefonov, namiznih sve-
tilk, drobnega inventarja, radiatorjev, ogro-
dja računalnikov in faksov ipd.), čiščenje
stikal, vtičnic, okvirjev slik ipd., pranje ko-
šev za smeti in stoječih pepelnikov, čišče-
nje kompletnih vrat s podbojem, ograj sto-
pnišč, temeljito odstranjevanje urinskega in
vodnega kamna, odstranjevanje pajčevin,
čiščenje notranjih okenskih polic, brisanje
telovadnega orodja; za lokacije, ki se čistijo
samo enkrat tedensko se opravijo potrebne
aktivnosti naštete v dnevnih; ter drugo,

– mesečne aktivnosti: redno strojno glo-
binsko (ali strojno šamponiranje) čiščenje
tal pred in v dvigalih in na ostalih izpostav-
ljenih površinah, po potrebi strojno globin-
sko ekstrakcijsko čiščenje tekstilnih (kot
zgoraj) talnih oblog na drugih bolj izpostav-
ljenih površinah, čiščenje notranjih oken-
skih polic; za lokacije, ki se čistijo samo
enkrat mesečno se opravijo potrebne aktiv-
nosti naštete v tedenskih; ter drugo,

– letne aktivnosti: strojno ekstrakcijsko
čiščenje ali strojno šamponiranje tekstilnih
talnih oblog in oblazinjenega pohištva,
strojno odstranjevanje starih premazov in
troslojni nanos novih premazov na vseh tr-
dih talnih oblogah in parketu; za lokacije,
ki se čistijo samo enkrat letno se opravijo
potrebne aktivnosti naštete v mesečnih; ter
drugo.

Specifikacija zahtevanega čiščenja za
X. sklop: okna in steklene fasade objektov
MORS, na teritoriju RS:

polletna/letna aktivnost: čiščenje oken
(stekel in okvirjev) in steklenih fasad.

Za sklope od I. do vključno X. izvajalec
prevzema obveznost, da po končanem či-
ščenju ugasne luči, zapre vsa okna in za-
klene vrata, ključe pa izroči varnostniku ozi-
roma jih po dogovoru z naročnikom oziro-
ma uporabnikom obdrži.

Specifikacija zahtevanega čiščenja, za
XI. sklop: okolica objektov MORS, na teri-
toriju RS:

– dnevne aktivnosti: posamezna dela pri
čiščenju okolice (pobiranje smeti, pometa-
nje, čiščenje listja, vej, snega, soljenje/raz-
bijanje ledu in drugo), ter drugo,

– tedenske aktivnosti: posamezna dela
pri čiščenju okolice (pobiranje smeti, po-
metanje, košenje trave, čiščenje listja, vej,
snega, soljenje/razbijanje ledu in drugo) ter
drugo,

– mesečne aktivnosti: posamezna dela
pri čiščenju okolice (košenje trave, čišče-
nje listja, vej, snega, soljenje/razbijanje le-
du, obrezovanje ali čiščenje grmovnic in
drugo), ter drugo,

– letne aktivnosti: posamezna dela pri
čiščenju okolice (obrezovanje ali čiščenje
grmovnic in drugo) ter drugo.

Ponudniki lahko v ponudbi ponudijo vse
sklope, ali pa posamezne sklope. Ponudni-
ki morajo v okviru sklopa ponuditi vse razpi-
sane lokacije/kraje, sicer se ponudba za ta
sklop izloči! Ogledi lokacij/krajev bodo or-
ganizirani, po predhodnih najavah!

V primeru sklenitve pogodbe za razpisa-
ne sklope, bodo pogodbeni izvajalci obvez-
ni prevzeti tudi dodatne nove lokacije/kra-
je, v okviru sklopa (navedenega območja),
pod naročnikovimi pogoji.

Naročnik ima zaradi prenehanja potreb
iz objektivnih razlogov pravico, po že skle-
njeni pogodbi, umakniti izvajanje storitev na
lokaciji/kraju (ali spremeniti obseg izvajanja
storitev na posamezni lokaciji/kraju in po-
dobno). Izvajalca mora o tem obvestil v ro-
ku najmanj 60 dni pred zaključkom izvaja-
nja storitev.

V primeru sklenitve pogodbe bo moral
izvajalec:

– uporabljati biološko razgradljiva či-
stila,

– predložiti spisek ustreznega strokov-
nega kadra, ki bodo strokovno izvajali razpi-
sane storitve, za katere bo potrebno prido-
bili pozitivno mnenje naročnika,

– čiščenje izvajati v skladu z naročniko-
vimi zahtevami, v dopoldanskem ali popol-
danskem času, glede na zahtevo naročnika
tako, da ne bo moten delovni proces naroč-
nikovih delavcev,

– v prostorih posebnega pomena upoš-
tevati posebne zahteve, ki bodo razvidne iz
poziva.

5. Kraj izvedbe: objekti MORS z okoli-
co, na teritoriju RS.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od maja 2003
do maja 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, zahteva za
razpisno dokumentacijo: Boštjan Purkat,
tel. 01/471-25-86, faks 01/431-90-35,
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, dodatne informacije: Mar-
jeta Kordiš, tel. 01/471-23-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 30/2003-ODP) na t. račun
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, številko javnega raz-
pisa, sklic na številko), podatek o telefonski
in telefaks številki ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec. Plačila so opro-
ščeni vsi, ki so predložili ponudbe na razve-
ljavljeni javni razpis MORS 91/2002-ODP.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 4. 2003,
do 8. 30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,

prevzemnik je sprejemna pisarna – vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljublja-
na. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponud-
ba MORS 30/2003-ODP -“čiščenje objek-
tov MORS“

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne:
17. 4. 2003, ob 12.30, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelo-
vanje na javnem odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija (original) za resnost ponud-
be, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v
višini 3% skupne vrednosti ponudbe (vre-
dnost vseh sklopov skupaj), kolikor pa je
vrednost ponudbe pod 5,000.000 SIT, mo-
ra biti bančna garancija najmanj v vrednosti
150.000 SIT. Bančna garancija mora biti
veljavna najmanj 120 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

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:

1. da ima izpolnjeno povabilo k oddaji
ponudbe,

2. da ima izjavo ponudnika po stanju
na dan oddaje ponudbe,

3. da ima izjavo ponudnika o porav-
navi obveznosti,

4. da ima potrditev veljavnosti ponud-
be in roka plačila,

5. da nima blokiranega transakcijske-
ga računa v preteklih 6 mesecih do vštevši
dneva sestavitve obrazca o plačilni sposob-
nosti,

6. da ima priloženo dokazilo, da ima
v primeru prijave na I. sklop zaposleno naj-
manj eno osebo z najmanj visoko strokovno
izobrazbo iz sanitarne, kemijske, zdravstve-
ne ali farmacevtske smeri,

7. da ima podpisano in žigosano izja-
vo banke, da je seznanjena, da bo morala v
primeru sklenitve pogodbe, izdati bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti, v višini 5% pogodbene vrednosti,
v kolikor bo ta presegla 30,000.000 SIT,
oziroma v višini 250.000 SIT, kolikor bo ta
pod vrednostjo 30,000.000 SIT, z veljav-
nostjo najmanj 26 mesecev od dneva skle-
nitve pogodbe,

8. da ima podpisano in žigosano izja-
vo o posebnih zahtevah naročnika za izvaja-
nje javnega naročila,

9. da ima podpisano in žigosano pri-
logo reference ponudnika. Za prijavo na
I. sklop je potrebno obvezno priložiti podpi-
sane in žigosane izjave ponudnikovih po-
godbenih partnerjev o kvalitetno izvedenih
storitvah, za navedene pogodbe,
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10. da ima podpisano in žigosano iz-
javo ponudnika o neprekinitvi pogodbene-
ga razmerja,

11. da ima izpolnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec skupne ponudbe po sklo-
pih, za prijavljene sklope,

12. da ima podpisan in žigosan obra-
zec pogodbe,

13. da ima izpolnjene, podpisane in
žigosane obrazce ponudbe za lokacije/kra-
je glede na prijavljeni sklop.

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: v prime-
ru prijave na I. sklop mora imeti ponudnik
zaposleno najmanj eno osebo z najmanj vi-
soko strokovno izobrazbo iz sanitarne, ke-
mijske, zdravstvene ali farmacevtske smeri.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati do skle-
nitve pogodbe s ponudniki izbranimi na pod-
lagi pravnomočnega obvestila o oddaji jav-
nega naročila. Ponudnike bo naročnik obve-
stil o izidu razpisa v roku 7 dni od sprejetja
odločitve. Ponudniki bodo obveščeni pisno,
priporočeno po pošti ali na drug ustrezen
način, s katerim se dokaže vročitev.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki bodo ocenjeni na podlagi naslednjih
ocenjevalnih meril:

– vrednost ponujenega sklopa – 90
točk.

Ponudnik z najnižjo vrednostjo prejme
90 točk, ostali pa po formuli: najcenejša
ponudba x 90, deljeno s ponudbo v izra-
čunu.

– posedovanje veljavnega ISO certifika-
ta 14001 za dejavnost čiščenja – 10 točk.

Ponudnik, ki ima veljavni in priloženi ISO
certifikat 14001 prejme 10 točk, ostali pa
0 točk.

Naročnik bo za vsak sklop posebej iz-
bral ponudnika, ki bo dosegel največje sku-
pno število točk, o čemer bo ponudnike
seznanil z obvestilom.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
telefaks 01/431-90-35.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 35 z dne 19. 4.
2002, Ob-67619.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 8/2003/01/2003 Ob-90036
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1505 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskanje in izde-
leva voznorednih pripomočkov - št. kate-
gorije po prilogi 1A: 15.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1 sklop: uradni vozni red “KURIR“, 2
sklop: žepni vozni redi in relacijski vozni
redi za potnike, 3. sklop: stenski vozni red
“Odhodi in prihodi vlakov“ za postaje (pla-
kati) in relacijski vozni redi “Odhodi in pri-
hodi vlakov“ (stenski). Ponudniki lahko po-
nudijo storitve, ki so predmet javnega razpi-
sa v celoti, po sklopih ali po posameznih
celotnih sklopih. Posameznih delov naroči-
la iz posameznega sklopa ponudniki ne
smejo ponuditi.

5. Kraj izvedbe: železniške postaje Slo-
venskih železnic.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: za poletni vozni
red od 15. 4. 2003 do 30. 5. 2003 in za
voznoredno obdobje 2003/2004 od 15. 4.
2003 do 14. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo (soba št.
618), Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana. Do-
datne informacije samo na podlagi pisne
zahteve.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 9.600 SIT (z DDV),
transakcijski račun NLB št:
02923-0019346887.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 4. 2003 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 4. 2003 ob 9. uri, Slovenske
železnice d.d., Center za nabavo, sejna so-
ba št. 606, Kolodvorska 11.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od vrednosti
ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila = 60 dni.

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 Zakona
o javnih naročilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 12. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 11. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, plačilni rok.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije samo na podla-
gi pisne zahteve.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Slovenske železnice d.d.

Ob-90091
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-81-276.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije za obnovo komunal-
ne infrastrukture v naseljih Brege, Mr-
tvice, Vihre, Velika vas, Stari grad, Pesje,
Dolenja vas.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za izde-
lavo PD za enega ali več zgoraj navedenih
sklopov-naselij.

5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do predvidoma 1. 8. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Krško,
CKŽ 14, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, Matjaž Pirc, tel. 07/49-81-277.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 4. 2003 do
10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo, Cesta krških žr-
tev 14, 8270 Krško.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2003 ob 12. uri, Občina Kr-
ško, sejna soba “D“.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno s predpisi o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša, (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovor-
nostjo družbenikov.

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 navedene v ponudbeni
dokumentaciji:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

c) da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi in kadri,
g) da je navedel točne podatke glede

obveznih pogojev,
h) da ima za predmetno javno naročilo

proste kapacitete,
i) da predloži bančno garancijo za re-

snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

j) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,

k) da nudi vsaj 60-dnevni rok plačila,
l) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
m) da predloži pogodbo o skupnem na-

stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s pod-
izvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
ter za podizvajalce in partnerje predložiti
vse zahtevane dokumente iz razpisne doku-
mentacije,

n) da je v zadnjih 3 letih vsaj enkrat izde-
lal projektno dokumentacijo infrastrukturnih
objektov (vodovod, kanalizacija, ceste, jav-
na razsvetljava),

o) da ima ponudnik zavarovano svojo od-
govornost v skladu s 33. členom ZGO-1,

p) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpi-
sne dokumentacije.

15 (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi določ-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(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: da, v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb, da-
tum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 3. 2003.
Občina Krško

Št. 350-05-2/2003 Ob-90123
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava študije
z naslovom: prostorske ureditve hidroe-
lektrarn na Spodnji Savi in urejanje pro-
stora v vplivnem območju.

Vrsta storitve: priloga 1B, kategorija
št. 27.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 11 mesecev po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Urad za
energetiko, Sektor za energetsko plani-
ranje, Dunajska 48, Ljubljana, Cveto Ko-
sec, svetovalec Vlade, tel. 01/478-73-67,
GSM 041/513-041.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure do vključno 4. aprila 2003.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 4. 2003 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 4. 2003 ob 10. uri, v mali sejni
sobi, št. 35, Dunajska 48, III. nadstropje,
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe in ban-
čna garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti.

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

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

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev kon-
zorcialne pogodbe.

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: strokovne reference iz
področja, ki je predmet javnega naročila.

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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti najmanj do 18. 5. 2003. Predviden da-
tum izbire ponudnika je 18. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena: 30%,
b) referenčna dela ponudnika in ustrez-

nost projektne skupine: 60%,
c) trajanje razpisanih del: 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Ana Vidmar, pomočnica direktorja za
lokacijsko načrtovanje, tel. 01/478-70-39.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: brez predhodnega razpisa.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 1/2003 Ob-90224
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41, e-mail: mateja.kuhar@slove-
nia-tourism.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve: oglaševalske storitve v
okviru projekta Next Exit – Na Lepše
2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, drugi kraji po
Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: za oglaševalske
storitve od 14. junija do 15. avgusta 2003.

Za postavitev internetnih strani v angle-
škem, nemškem, italijanskem in slovenskem
jeziku do 20. maja 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenska tu-
ristična organizacija, Mateja Kuhar, Dunaj-
ska 156, 1000 Ljubljana, e-mail: mateja.ku-
har@slovenia-tourism.si.

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

Zaželjen je prevzem razpisne dokumen-
tacije na sedežu STO.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni posebnega plačila.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2003 do 12. ure.
Do navedenega datuma in ure se mora po-
nudba nahajati v prostorih naročnika.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska turistična organiza-
cija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2003 ob 12. uri, Slovenska
turistična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik predloži kot sestavni del ponudbe
garancijo za resnost ponudbe, v višini 10
odstotkov ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklad-
no z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2003 iz proračun-
ske postavke 5.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev (Joint Ventu-
re), ki mora predložiti skupni akt o 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:

– poročilo o finančnem stanju ponudni-
ka (statistične bilance stanja in statistični
izkaz uspeha za leta 1999, 2000, 2001);

– izkaze ponudnikovih celotnih prihod-
kov od prodaje oziroma storitev na katere
se nanaša pogodba za zadnja tri obračun-
ska leta;

– seznam enakovrstnih del v zadnjih treh
letih, z zneski, datumi in seznamom držav-
nih ali zasebnih naročnikov;

– kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov,
ki bodo izvajali javno naročilo in druge po-
goje, ki so potrebni za izvedbo tega javnega
naročila;

– če ponudnik v ponudbi navaja podiz-
vajalce, katerim bo zaupal del tega javnega
naročila, mora zagotoviti, da tudi podizvajal-
ci izpolnjujejo enake pogoje kot to velja za
ponudnika, izpolnjevanje pogojev pa mora
biti dokumentirano na enak način, kot se to
zahteva za ponudnika (tudi za podizvajalce
morajo biti priložena vsa dokazila za izpol-
njevanje pogojev skladno z Zakonom o jav-
nih naročilih in to ponudbeno dokumentaci-
jo). Za tisti del javnega naročila, ki ga bo
ponudil podizvajalec, je dolžan tudi podiz-
vajalec proporcionalno dokazati izpolnjeva-
nje pogojev glede finančne, poslovne, ka-
drovske in tehnične sposobnosti s predloži-
tvijo ustreznih dokazil. Posamezni pogoj za
priznanje sposobnosti lahko ponudnik in po-
dizvajalec izpolnita kumulativno (skupno).
Če podizvajalec opravi zgolj določen % ce-
lotnega projekta, se smatra, da takšen pod-
izvajalec izpolnjuje zahtevane kriterije glede
finančne, poslovne, kadrovske in tehnične
sposobnosti, če dosega minimalno isti %
povprečnega letnega prometa s področja,
ki je predmet tega javnega naročila. Če po-
nudnik ne bo imel podizvajalcev, mora napi-

sati in v ponudbi izdati izjavo, da podizvajal-
cev ne bo imel;

– informacija o morebitnih tekočih spo-
rih na sodišču v zvezi s poslovanjem, v ka-
tere je vključen ponudnik, stranke v sporu,
sporni znesek;

– opis ali drugačen prikaz delovnih po-
stopkov ponudnika, iz katerega bo razviden
celostni pristop do izvajanja javnega naroči-
la, uporabljajoč pri tem morebiti posebna
znanja ali posebno učinkovite metode ali
druge prednosti.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 180 dni po datumu od-
piranja, april 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 80 točk,
– kakovost – 20 točk,
– skupaj – 100 točk.

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. 3-1/2003 Ob-90052
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta

58, 1000 Ljubljana, faks 01/436-12-28,
tel. 01/434-11-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževalnje me-
lioracijskih sistemov, vzdrževanje kme-
tijske infrastrukture in sanacije kmetij-
skih zemljišč, druge storitve.

Če je predvidena oddaja sklopov naro-
čila posebej, obseg sklopov in sprejemlji-
vost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ponudniki lahko konkurirajo
za izvajanje del v sledečih območjih: 1. Šta-
jerska regija, 2. Ljubljanska regija, 3. Do-
lenjska regija, 4. Primorska regija; teriroti-
ralna razporeditev je razvidna iz razpisne
dokumentacije. Ponudniki lahko konkurira-
jo za eno območje, za več območij ali za
vsa območja. Ponudnikom bo priznana spo-
sobnost po področjih.

Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje
število točk.

Ocenjevanje bo potekalo tako, da bo
cenovno najugodnejši ponudnik pridobil
vseh možnih 80 točk za najugodnejšo ce-
no, naslednjim (dražjim) ponudnikom pa se
bo za vsak 0,8% cene, ki je višja od naju-
godnejše, odštela 1 točka.

Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kakovost
storitev, bo dobil maks. 20 točk iz navede-
nega naslova, pri čemer se kot kakovost
upoštevajo predvsem: pridobitev ustreznega
standarda kakovosti za izvajanje predmetnih
storitev in morebitnih dokazil, ki bi govorili v
smeri dodatne kvalitete. Drugi najugodnejši
ponudnik bo dobil 15 točk, v primeru, da je
razlika do najkvalitetnejšega ponudnika ob-
čutna, pa lahko tudi manj točk ali nič točk.
Preostali (tretji, četrti, peti, …) ponudniki do-
bijo 10 in 5 točk iz navedenega naslova, saj
je kvaliteta izjemnega pomena za uspešno
izvedbo storitev po tem naročilu.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2003.

Slovenska turistična organizacija

5. Kraj izvedbe: območja v skladu s prej-
šnjo točko.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: po izvedbi druge
- pogodbene faze razpisa. Naročnik bo priz-
nal sposobnost ponudnikom za obdobje do
31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58,
Ljubljana (vložišče, Mateja Grošelj), osebno
s pooblastilom in dokazilom o plačilu razpi-
sne dokumentacije; na pisno zahtevo pa
tudi po pošti.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na račun št.:
01100-6031960677, odprt pri Upravi RS
za javna plačila, sklic: 77-3-1/2003.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 15. 4. 2003 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (vlo-
žišče - soba 01) ali priporočeno po pošti.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: na-
ročnik bo finančna zavarovanja zahteval v
drugi fazi razpisa.

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
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in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. (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: v skladu
z razpisno dokumentacijo.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: naročnik bo drugo fazo razpisal takoj
po zaključeni prvi fazi razpisa, nadalje pa
na podlagi ugotovljenih potreb naročnika po
izvedbi posameznih del.

16. Merila za ocenitev ponudb: v prvi
fazi bo naročnik ugotavljal sposobnost po-
nudnikov v skladu z opredeljenimi pogoji iz
razpisne dokumentacije. V drugi fazi bo iz-
bor izveden na podlagi najnižje cene in mo-
rebitno dodatno določenih meril, v primeru
dveh enakih ponudbenih cen (rok izvedbe,
garancijski rok...).

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo odgovoril na vse pisne
zahteve po dodatnih pojasnilih v zvezi s se-
stavo ponudbe, ki jih bo naročnik prejel naj-
kasneje do 9. 4. 2003.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Ob-90140
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko v svojem imenu ter po pooblastilu
naročnikov, navedenih v razpisni dokumen-
taciji.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izvajanje stori-
tve svetovanja in nadzora s področja in-
formacijske tehnologije in LAN ter infor-
macijskih sistemov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: vsaka točka specifi-
kacij predstavlja samostojen sklop, za kate-
rega je možna ločena prijava. Izpolnjevanje
pogojev se zahteva za vsak sklop.

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center Vlade
RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana, Petra Rozman.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od prvega dne

po objavi razpisa, vsak delovni dan od
10. do 13. ure do dneva oddaje ponudb.

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

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 4. 4. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni.

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: poslovanje v skladu s
predpisi in navodili ponudnikom.

Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajo-
čih podatkov ter netočnih ali nepopolnih po-
datkov v bistvenih elementih.

V preteklih petih letih pred objavo tega
javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njihovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila.

Registracija, obratovalno dovoljenje za
poslovne prostore in obrtno dovoljenje za
dejavnosti, ki so predmet ponudbe.

Stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti
najmanj 0,8 (količnik bo izračunan na pod-
lagi podatkov iz bilance stanja za leto 2001,
z upoštevanjem kasnejših – z verodostojni-
mi listinami izkazanih – zamenjav kratkoroč-
nih z dolgoročnimi viri sredstev).

Ni blokad žiro (transakcijskega) računa
(v zadnjih dveh letih od objave razpisa).

Proti ponudniku ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali ponudnik ni prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.

Poravnani davki, prispevki in druge ob-
veznosti v skladu s predpisi.

Ponudnik ima ustrezne prostore za
opravljanje vseh razpisanih dejavnosti na po-
dročju prijave. Za ustrezni prostor šteje pro-
stor s potrebnimi dovoljenji za izvajanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa.

Ponudnik ima ustrezno opremo za oprav-
ljanje vseh razpisanih dejavnosti na podro-
čju prijave.

Ponudnik ima v zadnjih dveh letih od
objave razpisa sklenjeni najmanj 2 pogodbi
za področje svetovanja ali nadzora, za kate-
rega se prijavlja ali pa 1 pogodbo za ob-
dobje daljše od 2 let.

Ponudnik kakovost poslovanja dokaže z
ustreznim certifikatom ali z internim aktom
iz katerega je razviden nadzor nad kako-
vostjo poslovnih procesov za področje sve-
tovanja ali nadzora, za katerega se prijavlja.

Kadri:
Za vsa področja svetovanja pod točkami

A.1., A.2., A.3., A.5., A.6., A.7.:
Izobrazba: od skupnega števila zaposle-

nih s področij prijave najmanj 4 zaposleni z

univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri ali
1 zaposlen z magisterijem ustrezne smeri in
1 z univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;

Posebna znanja: zaposleni morajo imeti
veljavne izkaze o vseh posebnih znanjih,
potrebnih za popolno obvladovanje podro-
čij, za katera se prijavljajo tako, da imata za
vsako področje najmanj 2 zaposlena velja-
ven izkaz.

Za zadosten izkaz o posebnih znanjih se
štejejo ustrezna potrdila o usposobljenosti
z opravljenim preizkusom znanja, ki morajo
pokrivati celotno področje prijave ali pa do-
kazi o uspešno zaključenih projektih, ki v
celoti sovpadajo s področjem prijave ali pa
opravljena magistrska naloga ali doktorat s
področja prijave. Potrdila o usposobljenosti
morajo veljati še najmanj 1/2 leta od objave
razpisa.

Delovne izkušnje: za vsako področje pri-
jave morata imeti najmanj 2 zaposlena 3
leta delovnih izkušenj na področju prijave.

Za vsako področje prijave morata imeti
najmanj 2 zaposlena 2 leti delovnih izku-
šenj na področju prijave.

Za zadosten izkaz za delovne izkušnje
na področju prijave se šteje svetovanje pri
konkretnih projektih ali dejavnosti naročni-
ka, kar mora biti izkazano z ustrezno doku-
mentacijo.

Razpoložljivost: najmanj 2 zaposlena sta
stalno razpoložljiva vsak delavnik med 8. in
15. uro.

Za vsa področja svetovanja pod točkami
A.4., A.8., A.9, A.10.:

Izobrazba: najmanj 2 zaposlena z uni-
verzitetno izobrazbo ustrezne smeri.

Posebna znanja: zaposleni morajo imeti
veljavne izkaze o vseh posebnih znanjih,
potrebnih za popolno obvladovanje podro-
čij, za katera se prijavljajo tako, da imata za
vsako področje najmanj 2 zaposlena velja-
ven izkaz.

Za zadosten izkaz o posebnih znanjih se
štejejo ustrezna potrdila o usposobljenosti
z opravljenim preizkusom znanja, ki morajo
pokrivati celotno področje prijave ali pa do-
kazi o uspešno zaključenih projektih, ki v
celoti sovpadajo s področjem prijave ali pa
opravljena magistrska naloga ali doktorat s
področja prijave. Potrdila o usposobljenosti
morajo veljati še najmanj 1/2 leta od objave
razpisa.

Delovne izkušnje: najmanj 2 zaposlena
imata 3 leta delovnih izkušenj za vsako po-
dročje prijave.

Za zadosten izkaz za delovne izkušnje
na področju prijave se šteje svetovanje pri
konkretnih projektih ali dejavnosti naročni-
ka, kar mora biti izkazano z ustrezno doku-
mentacijo.

Razpoložljivost: najmanj 2 zaposlena sta
stalno razpoložljiva vsak delavnik med 8. in
15. uro.

Za področja nadzora IT/IS:
Izobrazba: najmanj 2 zaposlena z visoko

izobrazbo ustrezne smeri.
Najmanj 2 zaposlena z višjo izobrazbo

ustrezne smeri.
Posebna znanja: zaposleni morajo imeti

veljavne izkaze o vseh posebnih znanjih,
potrebnih za popolno obvladovanje podro-
čij, za katera se prijavljajo tako, da imata za
vsako področje najmanj 2 zaposlena velja-
ven izkaz.
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Za zadosten izkaz o posebnih znanjih se
štejejo ustrezna potrdila o usposobljenosti
z opravljenim preizkusom znanja, ki morajo
pokrivati celotno področje prijave ali pa do-
kazi o uspešno zaključenih projektih, ki v
celoti sovpadajo s področjem prijave ali pa
opravljena magistrska naloga ali doktorat s
področja prijave. Potrdila o usposobljenosti
morajo veljati še najmanj 1/2 leta od objave
razpisa.

Delovne izkušnje: najmanj 3 zaposleni
imajo 3 leta delovnih izkušenj na področju
prijave.

Najmanj 1 zaposlen ima 2 leti delovnih
izkušenj na področju prijave.

Za zadosten izkaz za delovne izkušnje
na področju prijave se šteje opravljanje nad-
zora v zahtevanem obdobju, kar mora biti
izkazano z ustrezno dokumentacijo.

Razpoložljivost: najmanj 2 zaposlena sta
stalno razpoložljiva vsak delavnik med 8.
in 15. uro in najmanj 1 zaposlen je v stanju
pripravljenosti 24 ur dnevno/7 dni na
teden.

Zanesljivost kadrov (velja za vsa razpisa-
na področja): vsi zaposleni s področja prija-
ve morajo izpolnjevati enake pogoje kot za-
posleni v državni upravi, razen državljanstva
v svetovalnih družbah z mednarodnim po-
dročjem delovanja.

Omejitev poslovnih povezav (velja za ce-
lo tekoče leto in za obdobje, ko ponudniki
prijavijo delovanje na razpisanih področjih):

Področja svetovanja:
Zaposleni ponudnika s področja ponud-

be in njihovi nadrejeni ne sme biti v krvnem
sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kole-
na, v stranski vrsti do drugega kolena ali v
zakonski ali izvenzakonski zvezi z osebami,
ki so lastniki ali zaposleni kot vodilni delavci
ali zaposleni na področju ponudbe pri izva-
jalcih naslednjih storitev za državne organe
ali organe lokalne samouprave:

– prodaja informacijske tehnologije,
– izgradnja računalniških ali telekomuni-

kacijskih omrežij,
– prodaja licenc za aplikacije ali aplika-

tivne rešitve,
– vzpostavitev informacijskih sistemov,
– administriranje ali upravljanje ali nad-

zor informacijske tehnologije ali informacij-
skih sistemov (za področje varnosti).

Ponudnik ne sme biti sam izvajalec niti
biti s takimi izvajalci kapitalsko, lastniško ali
podizvajalsko povezan.

Področja nadzora:
Zaposleni ponudnika s področja ponud-

be in njihovi nadrejeni ne sme biti v krvnem
sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kole-
na, v stranski vrsti do drugega kolena ali v
zakonski ali izvenzakonski zvezi z osebami,
ki so lastniki ali zaposleni, kot vodilni delav-
ci ali zaposleni na področju ponudbe pri
izvajalcih naslednjih storitev za državne or-
gane ali organe lokalne samouprave:

– prodaja informacijske tehnologije,
– izgradnja računalniških ali telekomuni-

kacijskih omrežij,
– vzdrževanje računalniške opreme.
Ponudnik ne sme biti sam izvajalec niti s

takimi izvajalci kapitalsko, lastniško ali pod-
izvajalsko povezan.

Če se ponudnik prijavlja za posamezno
področje nadzora, velja omejitev povezave
le za to področje.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v času veljavnosti razpisa.

16. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo podana v ponudbeni fazi razpisa po prin-
cipu ekonomsko najugodnejše ponudbe ali
najnižje cene. Če bo v razpisni fazi več kandi-
datov ponudilo enako izvedbo storitev sveto-
vanja ali nadzora pod povsem enakimi pogoji,
bo izbran ponudnik z višjim kapitalom.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Vlada Republike Slovenije
Center Vlade za informatiko

ZJN-14.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
blago po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za blago po
postopku s pogajanji

Št. 110-1/03 Ob-90045
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. 01/300-99-59 in faks
01/300-99-37.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: po-
stopek s pogajanji po predhodni objavi na-
ročila za odprti postopek v skladu s 1. toč-
ko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.

4. (a) Vrsta in količina blaga: AC Pe-
snica – Slivnica, pododsek HC 2B – na-
bava mehanizacije in opreme za vzdrže-
valno avtocestno bazo PE Maribor: – Ko-
silnica za brežine- priključek na univer-
zalno delovno vozilo (1 kom); – delovno
priklopno vozilo z nadgradnjo – signal-
na tabla spremenljive vsebine (1 kom).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj dobave: AC baza PE Maribor.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 3 mesece po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo kandidati lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba 1.04, kontaktna oseba je Marjeta
Pungerčar, tel. 01/306-82-02, faks
01/306-82-06. Strokovne informacije po-
sreduje Anton Ferlinc, univ. dipl. inž. grad.-
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., AC projekt 1
SV Slovenija, Ulica Talcev 24, 2000 Mari-
bor, Nadzor Slivnica tel. 02/605-99-71,
faks 02/605-99-61.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe kandidatov, ki bodo predložene
najkasneje do 4. 4. 2003 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana; I. nadstropje,
vložišče, soba 1.01.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: javno odpiranje ponudb bo dne
4. 4. 2003 ob 11. uri, v prostorih DDC sve-
tovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana, v I. nadstropju, sejna soba 1.18, poga-
janja pa se bodo vršila istega dne 4. 4. 2003
ob 13. uri, v prostorih DDC svetovanje inže-
niring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, v I.
nadstropju, sejna soba 1.18. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 13. 5. 2003.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
kandidat mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 450.000 SIT z veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je najnižja cena
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

16. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /
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17. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Uradni list RS, št. 103 z
dne 29. 11. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-90046
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, tel. 01/300-99-59 in faks
01/300-99-37.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: po-
stopek s pogajanji po predhodni objavi na-
ročila za odprti postopek v skladu s 1. toč-
ko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.

4. (a) Vrsta in količina blaga: AC Pe-
snica-Slivnica – I. etapa, pododsek AC
Slivnica – Ptujska cesta – nabava me-
hanizacije za vzdrževalno AC bazo PE
Maribor – univerzalno delovno vozilo
(1 kom).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj dobave: AC baza PE Maribor.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 3 mesece po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo kandidati lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana, I. nadstropje, soba 1.04, kontaktna
oseba je Marjeta Pungerčar, tel.
01/306-82-02, faks 01/306-82-06. Stro-
kovne informacije posreduje Anton Ferlinc,
univ. dipl. inž. grad.- DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., AC projekt 1 SV Slovenija, Ulica Tal-
cev 24, 2000 Maribor, tel. 02/605-99-71,
faks 02/605-99-61.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe kandidatov, ki bodo predložene
najkasneje do 3. 4. 2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana; I. nadstropje,
vložišče, soba 1.01.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: javno odpiranje po-
nudb bo dne 3. 4. 2003 ob 12. uri, v pro-
storih DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1000 Ljubljana, v I. nadstropju, sej-
na soba 1.18, pogajanja pa se bodo vršila
istega dne 3. 4. 2003 ob 14. uri v prosto-
rih DDC svetovanje inženiring, Družba za

svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, v I. nadstropju, sejna
soba 1.18. Datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 13. 5. 2003.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
kandidat mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,100.000 SIT z veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
člo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je najnižja cena
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Uradni list RS, št. 103 z
dne 29. 11. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

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

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

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

Ob-89892
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: števci in ostala oprema; 500 kosov;
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,251.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,251.000 SIT, 6,251.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89893
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  ener-
gije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: števci in ostala oprema; 300 kosov;
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Merkur d.d.,
Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 27,348.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,990.000 SIT, 27,348.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89894
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  ener-
gije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: števci in ostala oprema; 780 kosov;
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop E: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,641.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,989.700 SIT, 5,641.200 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89895
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Ma-

ribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelske razdelilne omarice; 360 ko-
sov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,538.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,679.680 SIT, 5,538.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89897
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelske razdelilne omarice; 3000
kosov skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-

rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop E: Tehmar
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 9,708.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,735.000 SIT, 9,708.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89898
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: SKS vodniki; 70000 m; skladišče na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Katronik s.p.,
Orehova vas.

7. Pogodbena vrednost: 11,868.920
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,868.920 SIT, 7,350.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89899
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: števci in ostala oprema; 450 kosov;
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,582.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,582.500 SIT, 9,582.500 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89900
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: števci in ostala oprema; 300 kosov;
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Merkur d.d.,
Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 16,868.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,749.000 SIT, 16,868.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89902
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: vodniki in spojni material; 25760 ko-
sov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Eltima d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,038.250
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,616.495,40 SIT, 7,038.250 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89904
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vodniki in spojni material; 22200 kg;
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,805.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,805.600 SIT, 12,805.600 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89906
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 10 kosov; skladišče
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Merkur d.d.,
Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 11,759.880
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,293.020 SIT, 11,759.880 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89907
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 14 kosov; skladišče
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Merkur d.d.,
Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 17,866.380
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,642.800 SIT, 17,866.380 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89908
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000

Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 16 kosov; skladišče
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Tehmar
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 6,771.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,925.930 SIT, 6,771.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89909
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 38 kosov; skladišče
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,147.900
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,453.680 SIT, 23,147.900 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89914
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
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Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: betonski drogovi in konzole; 985 ko-
sov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Tehmar
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 83,504.775
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 87,992.335 SIT, 83,504.775 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.

Ob-89915
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: betonski drogovi in konzole; 2680
kosov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: SGP IGEM
Kograd d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu.

7. Pogodbena vrednost: 29,658.417
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,136.320 SIT, 29,658.417 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89917
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 21. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in PVC cevi; 46182
kosov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: J-Rupert&CO.
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,577.630 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,558.105 SIT, 5,577.630 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89918
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 21. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in PVC cevi; 3510
kosov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Eltima d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 26,990.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,689.000 SIT, 26,990.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89920
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 21. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in PVC cevi; 158 ko-
sov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Eltima d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,782.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,060.200 SIT, 12,782.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89923
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 21. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in PVC cevi; 150 ko-
sov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Merkur d.d.,
Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 1,699.410 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,753.670 SIT, 1,699.410 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89924
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
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2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 21. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in PVC cevi; 129 ko-
sov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop E: Eltima d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,171.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,788.100 SIT, 6,171.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-89925
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 21. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in PVC cevi; 32200
kosov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop F: J-Rupert &
CO. d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,865.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,870.750 SIT, 12,865.700 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. 3. 2003.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Št. 03/02 Ob-89927
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana - faks 25-15-516.

3. Datum izbire: 3. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup novih strežnikov Intel arhi-
tekture,namestitev opreme po specifi-
kaciji naročnika in integracija v obsto-
ječe okolje ter vzdrževanje opreme -
Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, objavljena v razpisni
dokumentaciji; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,301.567
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število  prejetih  ponudb:  4;  pravil-
ni 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 37,809.615,60 SIT, 27,301.567 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: 4. 3. 2003.

Banka Slovenije

Št. 462-02/9-6/2003/0520-010 Ob-89930
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.

3. Datum izbire: 4. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup 1447 moških in 392 ženskih
letnih čevljev.

Dobava čevljev bo po posameznih carin-
skih uradih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: glede na to, da naročnik v
postopku javnega razpisa za oddajo javne-
ga naročila po odprtem postopku ni prido-
bil dveh samostojnih pravilnih ponudb, na-
ročnik ne izbere najugodnejšega ponud-
nika, kar je v skladu s prvim odstavkom
76. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje 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. 3. 2003.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS

Su 040801/2002 Ob-89950
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Ljub-

ljani.

2. Naslov naročnika: Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, tel. 231-26-84.

3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

pisarniški material za Okrožno sodišče v
Ljubljani in Okrajno sodišče v Ljubljani,
Okrajno sodišče v Domžalah, Okrajno so-
dišče v Grosupljem, Okrajno sodišče v
Kamniku, Okrajno sodišče v Kočevju,
Okrajno sodišče v Cerknici, Okrajno sodi-
šče na Vrhniki, Okrajno sodišče v Litiji in
Okrajno sodišče v Trbovljah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila najnižja
cena ponudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Extra Lux d.o.o., Ce-
sta na Brdo 49, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
52.917.603,60 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,917.603,60 SIT in 60,726.819,89
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
91 z dne 16. 11. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Št. 7 Ob-89951
1. Naročnik: Osnovna šola Braslovče.
2. Naslov naročnika: Rakovlje 15 B,

Braslovče.
3. Datum izbire: 3. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano po sku-
pinah, OŠ Braslovče, Vrtec Braslovče,
OŠ Letuš, OŠ Trnava, OŠ Gomilsko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Pekarska družba Savinjski kruhek
d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec,

– Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
– KZ Laško z.o.o., Laško,
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,

Mengeš,
– Poslovni Sistem Mercator d.d., Ljub-

ljana, Skladišče Levec 71, Petrovče,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.

442, Škofljica,
– Mlinotest Živilska industrija d.d., To-

varniška 14, Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:

1,486.262,85 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:

497.280 SIT,
– za skupino sadje, sveža zelenjava:

1,770.460 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:

1,746.743,70 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:

4,258.767,40 SIT,
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– za skupino jajca: 219.196,80 SIT,
– za skupino ribe: 298.200 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki: 171.633

SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 397.780,64

SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:

924.740,85 SIT,
– za skupino testenine, zakuhe:

266.466,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:

1,827.597,24 SIT, 1,486.262,85 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:

679.899,50 SIT, 497.280 SIT,
– za skupino sadje, sveža zelenjava:

3,221.405 SIT, 1,770.460 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:

1,748.463 SIT, 1,746.743,70 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:

4,870.060,40 SIT, 4,258.767,40 SIT,
– za skupino jajca: 258.000 SIT,

219.196,80 SIT,
– za skupino ribe: 300.163 SIT,

298.200 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki: 221.138

SIT, 171.633 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 462.530,50

SIT, 397.780,64 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:

964.500 SIT, 924.740,85 SIT,
– za skupino testenine, zakuhe:

298.221,50 SIT, 266.466,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za skupini ocvrto pecivo in čaji, su-
ho sadje bo naročnik nadaljeval postopek
po pravilih naročil male vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
41 z dne 25. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 400/69.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 3. 2003.

Osnovna šola Braslovče

Št. 02/2-3 Ob-89952
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava živil in mate-
riala za prehrano, Splošna bolnišnica Je-
senice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Je-
senice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izveden je bil postopek s
pogajanji brez predhodne objave, pridob-
ljeno je bilo mnenje Urada za javna naro-
čila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 1 žitna zrna, podskupina 2 mo-
ka in mlevski izdelki, skupina IX. sveže sa-
dje, podskupina 1 sadje sveže,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 2 lupinarji, pod-
skupina 5 suhe stročnice, podskupina 6

pudingi, kreme in čokolada, podskupina 17
zelenjavni zrezki: Živila Kranj d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo,

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 1 kruh in pekovsko pecivo: Mli-
notest Peks, d.o.o., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,

podskupina 1 žitna zrna, podskupina 2 mo-
ka in mlevski izdelki, skupina IX. sveže sa-
dje, podskupina 1 sadje sveže,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 2 lupinarji, pod-
skupina 5 suhe stročnice, podskupina 6
pudingi, kreme in čokolada, podskupina 17
zelenjavni zrezki: 6,496.358 SIT,

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 1 kruh in pekovsko pecivo:
8,053.211 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,

podskupina 1 žitna zrna, podskupina 2 mo-
ka in mlevski izdelki, skupina IX. sveže sa-
dje, podskupina 1 sadje sveže,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 2 lupinarji, pod-
skupina 5 suhe stročnice, podskupina 6
pudingi, kreme in čokolada, podskupina 17
zelenjavni zrezki: 1,

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 1 kruh in pekovsko pecivo: 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: 4. 3. 2003.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 03/2002 Ob-89953
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 20. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava nezdravstvene-
ga potrošnega materiala, Splošna bolni-
šnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina C ostali material, podskupina
1 b PVC material: Vafra Commerce d.o.o.,
Griže 125, 3302 Griže,

– skupina C ostali material, podskupina
2 papirna konfekcija: Sava Trade d.d., Tr-
govina in storitve, Cesta v Mestni log 90,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina C ostali material, podskupina

1 b PVC material: 3,217.520,50 SIT,
– skupina C ostali material, podskupina

2 papirna konfekcija: 5,774.946 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina C ostali material, podskupina

1 b PVC material: 2; podskupina 2 papirna
konfekcija: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– skupina C ostali material; podskupina
1 b PVC material: 3,941.572,68 SIT,
3,217.520,50 SIT, podskupina 2 papirna
konfekcija: 10,008.695,82 SIT, 5,774.946
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55961.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 3. 2003.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 37/2003 Ob-89958
1. Naročnik: Javni zavod Gasilska

brigada Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vojkova cesta 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: gasilsko vozilo za tehnična
posredovanja, kraj dobave: Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: cena ponudbe - 34
točk; tehnične lastnosti ponudbe - skupaj
33 točk: podvozje - 4 točke, nadgradnja -
15 točk (namestitev opreme - 5 točk,
dvigalo - 3 točke, elektroagregat - 3 točke,
svetlobni stolp - 2 točki, vlečno vitlo - 2
točki), oprema - 5 točk, dimenzije in teža
vozila - 7 točk (dimenzije vozila - 4 točke,
skupna teža vozila - 3 točke),
elektrooprema in signalizacija vozila - 2
točki; komercialne lastnosti ponudbe -
skupaj 33 točk: reference ponudnika - 13
točk (število proizvedenih vozil za tehnično
reševanje - 5 točk, letno število
proizvedenih vozil - 5 točk, mednarodno
priznani certifikati ISO - 3 točke),
poprodajne aktivnosti - 10 točk (garancijski
rok - 7 točk, šolanje uporabnikov vozila - 3
točke), dobavni rok - 7 točk, plačilni pogoji
- 3 točke.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MI Star II d.o.o.,
Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 75.480.240
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: najvišja 76.580.000 SIT, najnižja
75.480.240 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: postopek oddaje javnega naročila
je v skladu s svojimi pristojnostmi preveril
Urad za javna naročila.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega
razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 4. 3. 2003.

Javni zavod Gasilska brigada
Ljubljana
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Št. 18/6-13/2001-2003 Ob-90033
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica

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

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

3. Datum izbire: 12. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
1. sklop: ribe in morski sadeži.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Mariva marikultura
d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož.

7. Pogodbena vrednost: 1,007.600 SIT
brez vključenega DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,143.000 SIT brez DDV; 1,007.600
SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: 3. 8. 2001,
Ob-53139.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 09/03 Ob-90047
1. Naročnik: Osnovna šola Srečka Ko-

sovela Sežana.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 6,

6210 Sežana.
3. Datum izbire: 13. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago – po skupinah:
– mleko,
– jogurti,
– ostali mlečni izdelki,
– sveže meso in perutnina,
– mesni izdelki,
– zamrznjene ribe,
– zamrznjena zelenjava,
– sveža zelenjava, sadje in suho sadje,
– sadni sokovi in sirupi,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– testenine,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je Sežana, Kosovelova 6.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena – najnižja vrednost
skupine blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– mleko – Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče,

– jogurti – Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče,

– ostali mlečni izdelki – Mlekarna Cele-
ia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– sveže meso in perutnina – Kras, d.d.,
Šepulje 31, 6210 Sežana,

– mesni izdelki – Kras, d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana,

– zamrznjene ribe – Brumec-Ručigaj,
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,

– zamrznjena zelenjava – Brumec-Ruči-
gaj, d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,

– sveža zelenjava, sadje in suho sadje –
Agrogorica, d.d., Vrtojbenska 18, 5290
Šempeter pri Gorici,

– sadni sokovi in sirupi – Mercator, d.d.,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

– kruh in pekovsko pecivo – Pekarne
Mlinotest, d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Aj-
dovščina,

– slaščičarski izdelki – Don Don,
d.o.o., Metlika, PO Kozina, Rodik 112,
6240 Kozina,

– zamrznjeni izdelki iz testa – Pekarna
Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica,

– testenine – Žito, d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,

– ostalo prehrambeno blago – Merca-
tor, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– mleko – 269.406,45 SIT,
– jogurti – 335.146 SIT,
– ostali mlečni izdelki – 565.767,45 SIT,
– sveže meso in perutnina –

2,661.954,30 SIT,
– mesni izdelki – 1,472.073,75 SIT,
– zamrznjene ribe – 316.277,50 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 67.649,75

SIT,
– sveža zelenjava, sadje in suho sadje –

1,185.825 SIT,
– sadni sokovi in sirupi – 1,450.169,66

SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 1,456.665

SIT,
– slaščičarski izdelki – 807.457 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa –

285.371,15 SIT,
– testenine – 179.850 SIT,
– ostalo prehrambeno blago –

3,296.526 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 35.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– mleko – 312.590,60 SIT, 269.406,45

SIT,
– jogurti – 370.175,40 SIT, 335.146 SIT,
– ostali mlečni izdelki – 590.364,95

SIT, 565.767,45 SIT,
– sveže meso in perutnina –

2,923.622,32 SIT, 2,661.954,30 SIT,
– mesni izdelki – 1,567.941,47 SIT,

1,472.073,75 SIT,
– zamrznjene ribe – 394.451,75 SIT,

316.277,50 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 121.721,48

SIT, 67.649,75 SIT,
– sveža zelenjava, sadje in suho sadje –

1,764.898,98 SIT, 1,485.825 SIT,
– sadni sokovi in sirupi – 1,681.212 SIT,

1,450.169,66 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 1,891.655

SIT, 1,456.665 SIT,
– slaščičarski izdelki – 997.581 SIT,

807.457 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa –

439.576,52 SIT, 285.371,15 SIT,
– testenine – 218.053,40 SIT, 179.850

SIT,
– ostalo prehrambeno blago –

3,473.768,10 SIT, 3,296.526 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za skupino blaga “izdelki iz perutnin-
skega mesa“ je naročnik v prvi fazi omeje-
nega postopka prejel samo eno ponudbo.
Oddal jo je postopku oddaje naročil male
vrednosti v skladu s 125. členom ZJN in
internim aktom o oddaji naročil male vre-
dnosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 23 z dne 15. 3. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Osnovna šola Srečka Kosovela
Sežana

Št. 44/692/2003 Ob-90051
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 14. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava VN opreme za objekt RTP
400/220/110 kV Divača, po naslednjih
sklopih: a) odklopniki 400 kV, b) odklop-
niki 110 kV, c) ločilniki in ozemljilniki
400 kV, d) ločilniki in ozemljilniki
110 kV, e) tokovni merilni transforma-
torji 400 kV, f) tokovni merilni transfor-
matorji 110 kV, g) napetostni merilni
transformatorji 400 kV, h) napetostni
merilni transformatorji 110 kV, i) prena-
petostni odvodniki (400 kV in 110 kV) in
podporni izolatorji 400 kV, j) visokona-
petostni kabli (110 kV) z opremo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku. Merila za sklope a)–
i): skupna ponudbena cena (75%), plačilni
pogoji (5%), pozitivne reference proizvajal-
ca (10%), tehnične prednosti (10%); za
sklop j): skupna ponudbena cena (70%),
plačilni pogoji (5%), pozitivne reference pro-
izvajalca (15%), tehnične prednosti (10%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo; Elektrotehna Elex,
d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, C&G,
d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana; Elek-
tronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: a) 31,225.560
SIT ponudnik Elektrotehna Elex, d.o.o.; b)
12,895.268,40 SIT ponudnik Elektrotehna
Elex, d.o.o.; c) 29,491.080 SIT ponudnik
Elektrotehna Elex, d.o.o.; d) 11,072.400
SIT ponudnik C&G, d.o.o.; e) 10,393.200
SIT ponudnik C&G, d.o.o.; f) 7,488.000
SIT Merkur, d.d.; g) 15,468.600 SIT ponu-
dnik Elektronabava, d.o.o.; h) 3,600.000
SIT ponudnik Merkur, d.d.; i) 12,320.400
SIT ponudnik Elektronabava, d.o.o.; j)
72,172.200 SIT ponudnik Elektronabava,
d.o.o.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: a) 46,614.960 SIT, 31,225.560 SIT; b)
16,142.640 SIT, 12,895.268,40 SIT; c)
29,491.080 SIT, 26,766.000 SIT; d)
14,718.600 SIT, 11,072.400 SIT; e)
16,420.800 SIT, 10,393.200 SIT; f)
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11,471.040 SIT, 6,818.400 SIT; g)
17,715.600 SIT, 15,468.600 SIT; h)
5,281.200 SIT, 3,366.000 SIT; i)
12,565.680 SIT, 12,320.400 SIT; j)
73,617.456 SIT, 58,622.232 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis objavljen v Uradnem listu
RS, št. 109 z dne 13. 12. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 34 z dne 6. 5.
2002, Ob-68451.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

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

Št. 17123-02-403-36/2002 Ob-90055
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 2. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava in-
formacijske opreme, in sicer:

– sklop 1: delovne postaje, osebni in
prenosni računalniki,

– sklop 4: tiskalniki,
– sklop 5: specialne delovne postaje.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-

deve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave (v skladu z 20. in 48. členom ZJN-1)
pozval 27 kandidatov. Na poziv se je od-
zvalo 5 kandidatov, ki so pravočasno pre-
dložili svoje ponudbe. Naročnik je ugoto-
vil, da tri ponudbe v določenih delih ne
ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumen-
tacije, zato so bile iz teh delov izločene.
Ostale ponudbe so bile pravilne in primer-
ne. Pogajanja so potekala po merilu najni-
žja cena. Naročnik je za posamezen sklop
oddal naročilo kandidatu iz 6. točke te ob-
jave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop 1: ITS Intertrade sistemi d.o.o.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,

– sklop 4: Unistar d.o.o., Kotnikova 32,
1000 Ljubljana,

– sklop 5: EC d.o.o., Metelkova 11,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je

56,825.111,52 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4 je

6,924.466,97 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5 je

19,587.209,40 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 58,821.267,57 SIT z DDV,

56,243.112,56 SIT z DDV,
– za sklop 4: 6,663.642,67 SIT z DDV,

6,263.075,25 SIT z DDV,
– za sklop 5: 15,669.767,52 SIT z

DDV, 15,669.767,52 SIT z DDV (edina po-
nudba).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: poziv k sodelovanju v postopku od-
daje javnega naročila s pogajanji brez pred-
hodne objave je bil poslan dne 25. 7. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-03-403-21/2002 Ob-90057
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 17. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega naročila je dobava ži-
vil, raznih gospodinjskih artiklov in dru-
gega potrošnega blaga za Debeli rtič, in
sicer:

– sklop 1 – sveže sadje in zelenjava,
– sklop 2 – sadni sokovi in sirupi,
– sklop 3 – druge brezalkoholne pi-

jače,
– sklop 4 – pivo; podsklop 4.1 – pivo

kvalitete Union; podsklop 4.2 – pivo kvali-
tete Laško,

– sklop 5 – vino,
– sklop 6 – žgane pijače,
– sklop 7 – testenine in hitro zamrz-

njene jedi,
– sklop 8 – konzervirana živila,
– sklop 9 – razno prehrambeno bla-

go,
– sklop 10 – sveža jajca,
– sklop 11 – olje,
– sklop 12 – razni gospodinjski artikli

in drugo potrošno blago.
Kraj dobave: Skupne službe, Odsek za

počitniško dejavnost Debeli rtič, Jadranska
79, Ankaran.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 7
pravočasnih ponudb. Naročnik je ugotovil,
da ponudbe treh ponudnikov ne ustrezajo
vsem zahtevam predmetne razpisne doku-
mentacije, in sicer dve ponudbi za vse po-
nujene sklope in ena ponudba za en ponu-
jen sklop, zato so bile te ponudbe izloče-
ne. Ostale ponudbe so pravilne. Naročnik
je za sklop 7 izbral ekonomsko najugo-
dnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. toč-
ki te objave, in sicer na podlagi meril: ce-
na, certifikat ISO in finančno stanje po-
nudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 7: Pekarna Pečjak d.o.o., Do-
lenjska c. 442, 1291 Škofljica,

– za sklope: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12 javni razpis ni uspel.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za sklop 7 je 1,600.810,63 SIT z
vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 7: 1,769.920 SIT z vključe-

nim DDV, 1,600.810,63 SIT z vključenim
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 53-54 z dne 21. 6. 2002,
Ob-72583.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-02-308/44-02 Ob-90058
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 27. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega naročila je dobava in
montaža opreme tehničnega varovanja,
in sicer:

– sklop 3 – dobava in montaža opre-
me za sistem televizije zaprtega kroga
za objekt posebnega pomena,

– sklop 4 – dobava in montaža opre-
me video nadzora objekta PP Ormož,

– sklop 10 – dobava in montaža opre-
me video nadzora objekta PP Ptuj,

– sklop 11 – dobava in montaža opre-
me video nadzora prostorov za pridrža-
nje objekta PP Ptuj.

Kraj dobave in montaže:
– za sklop 3: MNZ, Vodovodna 93/95,

Ljubljana,
– za sklop 4: PU Maribor, PP Ormož,

Vrazova ul. 2, Ormož,
– za sklopa 10 in 11: PP Ptuj (novograd-

nja).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave (v skladu z 20. in 48. členom ZJN-1),
pozval 10 kandidatov. Na poziv so se od-
zvali 4 kandidati, ki so pravočasno predlo-
žil svoje ponudbe. Naročnik je ugotovil, da
ena ponudba (za en sklop) ne ustreza za-
htevam predmetne razpisne dokumentaci-
je, zato je ta ponudba (za en sklop) izloče-
na. Ostale ponudbe so pravilne in primer-
ne. Pogajanja so potekala po merilih cena,
garancijska doba in finančno stanje. Na-
ročnik je za posamezen sklop oddal naro-
čilo kandidatom, navedenim v 6. točki te
objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 3: TSE d.o.o., Tržaška 126,
1000 Ljubljana,

– za sklopa 4 in 10: Tenzor d.o.o., Mari-
borska c. 13, 2250 Ptuj,

– za sklop 11: Iskra Prins d.d., Rožna
dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 3 je

8,632.800 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklopa 4 in

10 je 8,466.716,88 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 11 je

1,389.866,05 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– sklop 3: 10,488.303,70 SIT z vklju-
čenim DDV, 8,632.800 SIT z vključenim
DDV,

– sklop 4: 2,150.000 SIT z vključenim
DDV, 1,498.485,96 SIT z vključenim DDV,

– sklop 10: 11,097.670,75 SIT z vklju-
čenim DDV, 6,968.230,92 SIT z vključe-
nim DDV.

– sklop 11: 1,788.547,14 SIT z vključe-
nim DDV, 1,389.866,05 SIT z vključenim
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: poziv k sodelovanju v postopku od-
daje javnega naročila s pogajanji brez pred-
hodne objave je bil poslan dne 9. 8. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 03/2002 Ob-90070
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pohištvena oprema laboratorija in
splošnih ordinacij v ZD Bežigrad – I. in
II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Le-
skovškova 4.

7. Pogodbena vrednost: 18,525.533
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 23,417.763 SIT, 18,525.533 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 26. 4.
2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 05/2002 Ob-90072
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pohištvena oprema za otroški in šol-
ski dispanzer v ZD Šiška.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Le-
skovškova 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,701.068
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 23,374.080 SIT, 20,701.068 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 21. 6.
2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 7/2002 Ob-90074
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža pohištvene opre-
me prenovljenih prostorov v ZD Šentvid.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema,
Parmova 53, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,541.515,60
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,463.840,80 SIT, 18,145.791,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 13. 12.
2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 06/2002 Ob-90075
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža aparatov in do-
bava in montaža opreme za zobne am-
bulante in zobotehnični laboratorij v ZD
Center, Kotnikova 36, I. podskupina do-
bava aparatov, II. podskupina dobava
opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno z razpisno doku-
mentacijo. Za I. podskupino je naročnik v
odprtem postopku prejel same neprimerne
ponudbe, zato je nadaljeval postopek in od-
dal naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. podskupina: Sanola-
bor, d.d., Leskovškova 4, Ljubljana, Pro-
dent international, d.o.o., Zvezna ul. 2, Ljub-
ljana, Dentalia, d.o.o., Celovška 197, Ljub-
ljana, II. podskupina: Sanolabor, d.d., Le-
skovškova 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: I. podskupi-
na: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana, 6,480.390 SIT z DDV, Prodent in-

ternational, d.o.o., Zvezna 2, Ljubljana,
1,031.911,80 SIT z DDV, Dentalia, d.o.o.,
Celovška 197, Ljubljana, 3,722.408,38
SIT z DDV, II. podskupina: Sanolabor, d.d.,
Leskoškova 4, Ljubljana, 30,298.190,40
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: I. podskupi-
na: 3, II. podskupina: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: I. podskupina: 12,082.708,80 SIT,
10,864.045,51 SIT, II. podskupina:
30,298.190,40 SIT, 28,596.684 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 30. 8.
2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 2 Ob-90094
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Tavčar-

ja Gorenja vas.
2. Naslov naročnika: Trata 40, 4224

Gorenja vas.
3. Datum izbire: 24. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Ivana Tavčarja Gorenja vas, Trata 40, 4224
Gorenja vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji –
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka za dobavo kruha in dro-
bnega peciva,

2. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka za dobavo pekovskih iz-
delkov in slaščic,

3. Gruda Jurmes,d.d., Cesta Leona Do-
brotinška 15, 3230 Šentjur za dobavo tem-
nega mesa in izdelkov,

4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta
10, 2550 Ptuj za dobavo svetlega mesa in
izdelkov,

5. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš za dobavo zamrznjenih
rib,

6. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica za dobavo zamrz-
njenih živil,

7. Mlekarna Celeia, d.d., Arja vas 92,
3301 Petrovče za dobavo mleka,

8. Mlekarna Celeia, d.d., Arja vas 92,
3301 Petrovče za dobavo mlečnih izdel-
kov,

9. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 9,
4202 Naklo za dobavo sadja,

10. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okro-
glo 9, 4202 Naklo za dobavo zelenjave in
izdelkov,

11. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo konzervi-
rane zelenjave,
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12. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš za dobavo zamrznjene
zelenjave,

13. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo za dobavo jajc,

14. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo olja,

15. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo za dobavo žita in mlevskih izdel-
kov,

16. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka za dobavo testenin in
jušnih zakuh,

17. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo sirupov in sadnih
sokov,

18. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo za dobavo čajev,

19. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo za dobavo ostalega prehrambe-
nega blaga.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegla 5% nad ali pod razpisa-
no vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Osnovna šola
Ivana Tavčarja Gorenja vas

Št. 005/2002 Ob-90130
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 17. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave:  računalniška  programska
oprema.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis, Par-
mova 51, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,959.000 SIT
(z DDV-jem).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 5,327.040 SIT, 4,959.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je izvedel drugo omejene-
ga postopka za sklop A: Microsoft.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Ob-90143
1. Naročnik: Osnovna šola Davorina

Jenka Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Krvavška cesta 4,

4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/252-60-10, faks 04/252-60-26, gro-
up1.oskrjenko@guest.arnes.si.

3. Datum izbire: 24. 2. 2003 (za ob-
dobje od 1. 3. 2003 do 31. 8. 2003).

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: prehrambeni artikli (sveža zelenjava
in sadje, suho sadje) za potrebe šolske
kuhinje, za obdobje šestih mesecev; kraj
dobave: Osnovna šola Davorina Jenka Cer-
klje na Gorenjskem, Krvavška cesta 4,
4207 Cerklje na Gorenjskem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji –
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: VI. Skupin: sveža zele-
njava in sadje, suho sadje: Sipic, d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih artiklih.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
36-38 z dne 14. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 3. 2003.

Osnovna šola Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem

Št. 1/2003 Ob-90223
1. Naročnik: OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. Naslov naročnika: Ulica Edvarda

Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
02/56-89-110, faks 02/56-89-113.

3. Datum izbire: 27. 12. 2002 in 22. 1.
2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj izbire:
sukcesivna dobava živil OŠ Sv. Jurij ob
Ščavnici po skupinah:

1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: meso in mesni izdelki,
3. skupina: ribe in konzervirane ribe,
4. skupina: jajca,
5. skupina: olja in izdelki,
6. skupina: sveža zelenjava in suhe

stročnice,
7. skupina: zamrznjena in konzervirana

zelenjava,
8. skupina: sadje,
9. skupina: konzervirano sadje,
10. skupina: sadni sokovi in druge pi-

jače,
11. skupina: žita, mlevski izdelki in teste-

nine,
12. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
13. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
14. skupina: slaščičarski izdelki in

keksi,
15. skupina: ostalo prehrambeno blago.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena oziroma sku-
pna vrednost posameznega artikla.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
Pomurske mlekarne d.d., Industrijska uli-
ca 10, 9000 Murska Sobota in Ljubljan-
ske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana;

– 2. skupina: meso in mesni izdelki: Me-
sarija “Štajerka“ Breznik Suzana s.p., Ilije
Gregoriča 4, 2204 Miklavž na Dravskem
polju;

– 3. skupina: ribe in konzervirane ribe:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana in Market Klasek, trgovina
in storitve d.o.o., Zrkovska cesta 84, 2000
Maribor;

– 4. skupina jajca: Kmetija Marije in Mir-
ka Kaučič, vzreja kokoši in proizvodnja do-
mačih jajc, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanjci;

– 5. skupina: olja in izdelki: Mercator
SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj in
Živila Kranj trgovina in gostinstvo d.d., Ce-
sta na Okroglo 3,4202 Naklo;

– 6 skupina: sveža zelenjava in suhe
stročnice: Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota;

– 7. skupina: zamrznjena in konzervira-
na zelenjava: Ljubljanske mlekarne d.d., Tol-
stojeva 63, 1000 Ljubljana, Kolinska d.d.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana in Droga
Portorož, Živilska industrija d.d., Industrij-
ska cesta 21, 6310 Izola;

– 8. skupina: sadje: Gramis d.o.o., Nor-
šinska ulica 3, 9000 Murska Sobota;

– 9. skupina: konzervirano sadje: Mer-
cator SVS d.d., Rogozniška cesta 8, 2250
Ptuj;

– 10. skupina: sadni sokovi in druge pi-
jače: Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj, Živila Kranj trgovina in gostin-
stvo d.d., Cesta na Okroglo 3,4202 Naklo
in Market Klasek, trgovina in storitve d.o.o.,
Zrkovska cesta 84, 2000 Maribor;

– 11. skupina: žita, mlevski izdelki in
testenine: Mercator SVS d.d., Rogozniška
c. 8, 2250 Ptuj in Živila Kranj trgovina in
gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3,4202
Naklo;

– 12. skupina: zamrznjeni izdelki iz te-
sta: /

– 13. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
Kruh – pecivo d.d., Ulica Jožice Flander 2,
2000 Maribor;

– 14. skupina: slaščičarski izdelki in
keksi: /

– 15. skupina: ostalo prehrambeno bla-
go: Market Klasek, trgovina in storitve d.o.o.,
Zrkovska cesta 84, 2000 Maribor, Mercator
SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,4202 Naklo,
Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljub-
ljana, Osem d.o.o. Grosuplje, Sp. Slivnica
107, 1290 Grosuplje in Droga d.d. Industrij-
ska cesta 21, 6310 Izola.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: mleko in mlečni izdelki:

Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica
10, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
720.875,01 SIT in Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, v vred-
nosti 1,397.860,56 SIT;
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– 2. skupina: meso in mesni izdelki: Me-
sarija “Štajerka“ Breznik Suzana s.p., Ilije
Gregoriča 4, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, v vrednosti 2,195.950 SIT;

– 3. skupina: ribe in konzervirane ribe:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, v vrednosti 90.582,70 SIT
in Market Klasek, trgovina in storitve d.o.o.,
Zrkovska cesta 84, 2000 Maribor, v vre-
dnosti 44.145 SIT;

– 4. skupina jajca: Kmetija Marije in Mir-
ka Kaučič, vzreja kokoši in proizvodnja do-
mačih jajc, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanjci, v vrednosti 69.000 SIT;

– 5. skupina: olja in izdelki: Mercator
SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, v
vrednosti 101.437,49 SIT in Živila Kranj tr-
govina in gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo
3,4202 Naklo, v vrednosti 462.878,03 SIT;

– 6 skupina: sveža zelenjava in suhe
stročnice: Gramis d.o.o., Noršinska ulica
3, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
308.726 SIT;

– 7. skupina: zamrznjena in konzervira-
na zelenjava: Ljubljanske mlekarne d.d., Tol-
stojeva 63, 1000 Ljubljana, v vrednosti
304.829,66 SIT, Kolinska d.d., Kolinska
ulica 1, 1544 Ljubljana, v vrednosti
32.347,46 SIT in Droga Portorož, Živilska
industrija d.d., Industrijska cesta 21, 6310
Izola, v vrednosti 136.799,80 SIT;

– 8. skupina: sadje: Gramis d.o.o., Nor-
šinska ulica 3, 9000 Murska Sobota, v
vrednosti 748.100 SIT;

– 9. skupina: konzervirano sadje: Mer-
cator SVS d.d., Rogozniška cesta 8, 2250
Ptuj, v vrednosti 433.812,38 SIT;

– 10. skupina: sadni sokovi in druge pi-
jače: Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj, v vrednosti 101.437,49 SIT, Ži-
vila Kranj trgovina in gostinstvo d.d., Cesta
na Okroglo 3,4202 Naklo, v vrednosti
462.878,03 SIT in Market Klasek d.o.o.,
Zrkovska cesta 84, 2000 Maribor, v vred-
nosti 556.465 SIT;

– 11. skupina: žita, mlevski izdelki in te-
stenine: Mercator SVS d.d., Rogozniška c.
8, 2250 Ptuj, v vrednosti 163.804,47 SIT
in Živila Kranj trgovina in gostinstvo d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, v vredno-
sti 279.132,20 SIT;

– 12. skupina: zamrznjeni izdelki iz
testa: /

– 13. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
Kruh – pecivo d.d., Ulica Jožice Flander 2,
2000 Maribor, v vrednosti 2,526.175 SIT;

– 14. skupina: slaščičarski izdelki in
keksi: /

– 15. skupina: ostalo prehrambeno bla-
go: Market Klasek, trgovina in storitve
d.o.o., Zrkovska cesta 84, 2000 Maribor, v
vrednosti 1,518.822,50 SIT, Mercator SVS
d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, v vredno-
sti 705.062,49 SIT, Živila Kranj d.d., Cesta
na Okroglo 3,4202 Naklo, v vrednosti
83.139,21 SIT, Kolinska d.d., Kolinska uli-
ca 1, 1544 Ljubljana, v vrednosti
132.070,37 SIT, Osem d.o.o. Grosuplje,
Sp. Slivnica 107, 1290 Grosuplje, v vre-
dnosti 168.299 SIT in Droga d.d. Industrij-
ska cesta 21, 6310 Izola, v vrednosti
357.506,33 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:

1. skupina: mleko in mlečni izdelki: 3,
2. skupina: meso in mesni izdelki: 3,
3. skupina: ribe in konzervirane ribe: 2,
4. skupina: jajca: 2,
5. skupina: olja in izdelki: 3,
6. skupina: sveža zelenjava in suhe

stročnice: 2,
7. skupina: zamrznjena in konzervirana

zelenjava: 3,
8. skupina: sadje: 2,
9. skupina: konzervirano sadje: 2,
10. skupina: sadni sokovi in druge pija-

če: 3,
11. skupina: žita, mlevski izdelki in teste-

nine: 2,
12. skupina:  zamrznjeni  izdelki  iz  te-

sta: 1,
13. skupina;  kruh  in  pekovsko  pe-

civo: 3,
14. skupina:  slaščičarski  izdelki  in

keksi: 1,
15. skupina: ostalo prehrambeno bla-

go: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: dobavitelji se niso izbirali po skupni
vrednosti določene skupine živil, ampak po
ceni oziroma vrednosti posameznega arti-
kla v skupini živil.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 100 z dne 22. 11. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici

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. 60/02 Ob-89881
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 dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev na cesti
R2-425 odsek 1419 Pesje – Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Svrž-
njakova 13, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 2,824.452
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,854.452 SIT, 2,854.452 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: 4. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 135/02 Ob-89882
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 dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev križišča Drnovo
G1-5 odsek 336.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CGP d.d. Novo mesto,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 192,795.692
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 211,996.270 SIT, 192,795.692 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: 3. 4. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 142/02 Ob-89883
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: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-645/1189 Sostro – Besnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na d.d., Stolpniška 10, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 82,818.933 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 86,902.997 SIT, 82,818.933 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: 3. 4. 2003.
Direkcija RS za ceste
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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. 88/02 Ob-89884
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: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za “Obvoznico
Zagorje (Separacija)“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GI ZRMK, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,547.872 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,587.616 SIT, 3,547.872 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: 4. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 86/02 Ob-89885
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 “Križišča Dr-
novo“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IRMA d.o.o., Sloven-
čeva 95, 1000 Ljubljana.

Št. 020-1/2003 Ob-90042
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS
za okolje in prostor.

2. Naslov naročnika: Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-87-101, faks
01/47-87-102.

3. Datum izbire: 7. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: naročnik želi pridobiti izva-
jalca za izvajanje del, ki so potrebna za
izvršitev odločb naročnika, izdanih na
podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), Zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in Ur. l. RS, št. 40/94, 62/94 in
59/96) ter Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02).

Dela obsegajo predvsem gradbena in
druga dela v zvezi z rušitvijo in odstranitvijo
objektov, odvoz ruševin na deponijo, vzpo-
stavitev zemljišča v prvotno stanje, zavarova-
je komunalnih vodov, izvedbo ustreznih za-
časnih zavarovalnih del (podpiranje in ogra-
ditev) ter druga dela, ki so funkcionalno ve-
zana na realizacijo inšpekcijskih odločb.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena ur-
ne postavke delovne sile, urne postavke
strojne ure, tonskega kilometra in stojnine.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: I. in II. sklop: Silva Bračko
s.p., Plintovec 14, 2214 Zgornja Kungota.

7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 12,300.000 SIT,
II. sklop: 12,300.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
I. sklop: 9,
II. sklop: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop št. 1: 43.210 SIT = 63 točk,

30.422 SIT = 93 točk,
– za sklop št. 2: 78.320 SIT = 37 točk,

30.422 SIT = 95 točk;
(vrednosti predstavljajo seštevek cen

vseh zahtevanih postavk skupaj).
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. 3. 2003.
Ministrstvo za okolje in prostor

Inšpektorat RS za okolje in prostor

Št. 400-01-2/2003 Ob-90068
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zapornica na Ambrože-
vem trgu - zamenjava Gallovih verig in
ureditev ribje steze.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca
in na podlagi prvega odstavka 76. člena
odločil, da se postopek zaključi in ponovi,

ker na javni razpis nista prispeli vsaj dve
samostojni pravilni ponudbi od dveh različ-
nih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih
ponudnikov.

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: 10. 3. 2003.
Agencija RS za okolje

Št. 02/2002 Ob-90071
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28.
3. Datum izbire: 15. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova laboratorija in
splošnih ordinacij v ZD Bežigrad – I. in
II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Adaptacija – Vzdrževa-
nje, d.o.o., Ribičeva 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 55,018.331,81
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 38,500.000 SIT z
DDV.

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,508.106,80 SIT, 55,018.331,81 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: 8. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ni.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 3. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 4/2002 Ob-90073
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preureditev prostorov
pritličja za otroški in šolski dispanzer v
ZD Šiška, Derčeva 5, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GP Bežigrad, d.d., Pod-
milščakova 24, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 94,200.472,64
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 49,800.000 SIT z
DDV.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 95,690.803,33 SIT, 92,798.974,17 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 30. 8.
2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana
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7. Pogodbena vrednost: 2,173.230 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,666.748 SIT, 2,173.230 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: 4. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 150/02 Ob-89886
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: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in

dobava varnostnih ograj za potrebe in-
terventne zamenjave na državnih cestah
v RS za leto 2003 in 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vladimir Kveder s.p.,
Splošno ključavničarstvo, izdelava in mon-
taža cestnih odbojnih ograj.

7. Pogodbena vrednost: 191,044.513
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 206,131.080 SIT, 191,044.513 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: 4. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 147/02 Ob-89887
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: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

kontrole osnih pritiskov in dimenzij to-
vornih vozil na območju RS za leto
2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestel d.o.o., Puhova ul.
2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 76,658.322
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 94,344.600 SIT, 76,658.322 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: 4. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 059/2002 Ob-89910
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško,
tel. 07/48-02-00, faks: 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: remontna

dela na el. generatorjih in VN motorjih -
Remont 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merila za dodelitev naročila: uspo-
sobljenost za delo in opremljenost - do 30
točk, ustreznost programa zagotovitve kvalite-
te - do 15 točk, reference - do 25 točk in
cena - do 30 točk. Glede na ocenjevalne
kriterije, ki so bili zasnovani na način, kot je bil
naveden v razpisni dokumentaciji št.
NAB.LN-059/2002, je največ točk pridobilo
podjetje Končar - Generatori i motori, d.d.,
Zagreb, Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb.

Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Končar - Generatori i moto-
ri, d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22,
10000 Zagreb.

7. Pogodbena vrednost: 93.283 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 137.120 EUR, 93.283 EUR.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. list RS,
št. 106/2002, Ob-83027.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 3. 2003.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 311-1/2003 Ob-89911
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava ela-

borata Strokovne podlage za indikativni
razvojni načrt energetskega sektorja v
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrani ponudnik je edini ob-
jektivno usposobljen za izdelavo elaborata,
ki je predmet javnega naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE, d.d., Svetovanje,
projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 46,639.200
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: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave skladno
z 2. točko 1. odstavka 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 3. 2003.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 12132/01 Ob-89913
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  ener-
gije, d.d.

2. Naslov  naročnika:  Mirka  Vadno-
va 3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. Datum izbire: 13. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: II. faza ome-

jenega postopka za overitve števcev
električne energije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 70 točk, rok plačila 10
točk, rok izvedbe del 10 točk, garancija na
opravljene meritve 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektroservisi d.d., Gla-
varjeva 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 2.746,38 SIT/kom,
2. sklop: 3.143,30 SIT/kom,
3. sklop: 4.010,16 SIT/kom,
4. sklop: 4.493,62 SIT/kom.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3, od tega 1

nepravilna.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
najvišja:
1. sklop: 4.152 SIT/kom,
2. sklop: 4.740 SIT/kom,
3. sklop: 5.748 SIT/kom,
4. sklop: 6.432 SIT/kom;
najnižja:
1. sklop: 2.746,38 SIT/kom,
2. sklop: 3.143,30 SIT/kom,
3. sklop: 4.010,16 SIT/kom,
4. sklop: 4.493,62 SIT/kom.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 94 z dne 8. 11. 2002, Ob-80611.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2003.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. Ob-89954
1. Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-

na enota Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

2, 4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-440.
3. Datum izbire: 27. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vodenje po-

stopkov in izdelava odločb v zvezi z re-
ševanjem denacionalizacijskih zahtev.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: strokovna izobrazba, splo-
šne reference, izkušnje z delom na podro-
čju denacionalizacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Judita Verbole, Dalmati-
nova 4, Ljubljana; Mateja Likozar Rogelj,
Voklo 97, Šenčur; Ana Ržen, Podlubnik
153, Škofja Loka; Melina Omrzel Petek, Ga-
brsko 60, Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 17,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po odvetniški tarifi.
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: 4. 3. 2003.
Republika Slovenija

Upravna enota Škofja Loka

Št. 01/03 Ob-89982
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

kotla in kotlovskih naprav (1 A, zap. št. 1):
– sklop A: vzdrževanje kotlovskih naprav;
– sklop B: vzdrževanje tlačnega dela ko-

tlov in popravilo visokotlačnih armatur;
– sklop C: vzdrževanje mlinov kotlov;
– sklop D: vzdrževanje elektro opreme;
– sklop E: vzdrževanje merilno regula-

cijske opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo od-
dano kandidatu, ki je prejel največje število
točk, za vsak sklop posebej.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop A: vzdrževanje kotlovskih naprav,
kandidatu SOL Intercontinental d.o.o., Be-
žigrad 15, 1000 Ljubljana;

– sklop B: vzdrževanje tlačnega dela ko-
tlov in popravilo visokotlačnih armatur, kan-
didatu SOL Intercontinental d.o.o., Bežigrad
15, 1000 Ljubljana;

– sklop C: vzdrževanje mlinov kotlov,
kandidatu Himomontaža d.o.o., Čufarjeva
ul. 5, 2000 Maribor;

– sklop D: vzdrževanje elektro opreme,
kandidatu SOL Intercontinental d.o.o., Be-
žigrad 15, 1000 Ljubljana;

– sklop E: vzdrževanje merilno regula-
cijske opreme, kandidatu SOL Interconti-
nental d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: sklop A: vzdr-
ževanje kotlovskih naprav – 35,110.750
SIT, sklop B: vzdrževanje tlačnega dela ko-
tlov in popravilo visokotlačnih armatur –
30,853.770 SIT, sklop C: vzdrževanje mli-
nov kotlov – 33,512.400 SIT, sklop D: vzdr-
ževanje elektro opreme – 5,069.650 SIT,
sklop E: vzdrževanje merilno regulacijske
opreme – 4,398.750 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 za vsak
sklop.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: sklop A: 35,481.450 SIT in
35,110.750 SIT; sklop B: 31,999.350 SIT
in 30,853.770 SIT; sklop C: 34,029.600
SIT in 33,512.400 SIT; sklop D: 5,119.110
SIT in 5,069.650 SIT; sklop E: 4,522.950
SIT in 4,398.750 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 02/03 Ob-89983
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

sistema odpepeljevanja s transportom
premoga (1 A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi
pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo oddano
kandidatu, ki je prejel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ferotehna Krmelj d.o.o.,
Krmelj 37, 8296 Krmelj.

7. Pogodbena vrednost: 19,488.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,170.080 SIT in 19,975.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 1/03-15 Ob-89989
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.

3. Datum izbire: 31. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje pe-

rila, ca. 160.000 kg perila v enem letu.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Belin IPP d.o.o., Ratan-
ska vas 16, 3250 Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost: 34,176.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,560.000 SIT z DDV, 34,176.000
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2003.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 07/03 Ob-90029
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predinvesti-

cijska zasnova za izbor tehnologije za
proizvodnjo toplotne in električne ener-
gije v Termoelektrarni toplarni Ljublja-
na, d.o.o. (1 A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postopku
s pogajanji brez predhodne objave, v skladu
z 2. točko 1. odstavka 20. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 30,875.000 SIT.
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: 7. 3. 2003.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 56/633/2003 Ob-90053
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. Datum izbire: 21. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: termovizij-

ski pregled daljnovodov ELES-a.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave
(3. točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Flycom d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 19,948.680
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02
– popr. in 88/02) in Pravilnika o dodeljeva-
nju regionalnih državnih pomoči ter regional-
nih razvojnih spodbud samoupravnim lokal-
nim skupnostim in regionalnim razvojnim
agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02) Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni raz-
pis za spodbujanje izhodnih investicij sloven-
skih podjetij v letu 2003.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 404-9/2003/5 Ob-90139
Na podlagi Spremembe proračuna Re-

publike Slovenije za leto 2003 (Uradni list
RS, št. 118/02), Zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Uradni list RS, št. 118/02), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02), Uredbe o podro-
bnejših pogojih in merilih za spodbujanje
razvoja turistične infrastrukture (Uradni list
RS, št. 11/99, 102/00, 50/01 in 11/03)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list. RS,
št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02 in
88/02), Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, objavlja

javni razpis
za spodbujanje razvoja turistične

infrastrukture
1. Neposredni uporabnik: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotni-
kova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).

2. Predmet razpisa
Ministrstvo bo izbranim predlagateljem

sofinanciralo del stroškov, povezanih z iz-
vedbo razvojnih projektov na področju turi-
stične infrastrukture, ki se nanašajo na:

– izgradnjo in prenovo žičniških naprav
in umetno zasneževanje,

– turistično infrastrukturo, namenjeno za
izboljšanje gostinske ponudbe,

– izkoriščanje termalnih vod za razvoj tu-
rizma,

– kongresni turizem.
2.1 Namen razpisa je spodbujanje na-

ložb v turistično infrastrukturo s ciljem kre-
pitve konkurenčne sposobnosti turistične-
ga gospodarstva.

2.2 Upravičeni stroški
Ministrstvo bo sofinanciralo stroške, po-

vezane z realizacijo investicijskega progra-
ma (priprava projektne dokumentacije, iz-
vajanje gradbenih in drugih del ter nabava
opreme).

Višina sofinanciranja posameznega pro-
jekta je odvisna od izpolnjevanja meril za
ocenjevanje, vendar, upoštevaje upraviče-
ne stroške, lahko dosega največ 40% pre-
dračunske vrednosti naložbe, razen v pri-
meru naložb v Osrednjeslovenski statistični
regiji SKTE-3 s strani družb, ki se glede na
določbe Zakona o gospodarskih družbah
razvrščajo med velike družbe in za katere
skladno z drugim odstavkom 6. člena Pra-
vilnika o regionalni karti za izvajanje politike
regionalnih državnih pomoči v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 58/01) višina
sofinanciranja lahko dosega največ do 35%
predračunske vrednosti naložbe.

Objave po 125. členu

Št. 037-04-1/2002/19-3221 Ob-89967
Na podlagi 125. člena Zakona o javnih

naročilih ter na podlagi 18. člena Navodila
o postopkih oddaje javnih naročil v Upravi
Republike Slovenije za izvrševanje kazen-
skih sankcij objavljamo

obvestilo:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih

sankcij se je odločila, da omogoči čim širšo
udeležbo ponudnikov tudi v postopkih na-
ročil male vrednosti, in sicer tako, da vsa
naročila, katerih vrednost presega 500.000
SIT, po potrebi pa tudi druga javna naročila,
začenja objavljati na spletni strani v okviru
Ministrstva za pravosodje. Naslov spletne
strani je: http://www.sigov2.sigov.si/mp/
(poglavje: javna naročila - Uprava za izvrše-
vanje kazenskih sankcij).

Naročila so razdeljena v tri osnovne sku-
pine, in sicer: blago, storitve in gradbena
dela.

Vsako javno naročilo bo na spletni strani
objavljeno najmanj 15 dni.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2003.

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

Št. 402-40/03 Ob-90138
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 storitev: izdelava

projektne dokumentacije (PGD, PZI in
PZR) za gradnjo AC A2 odsek Šentvid
– Koseze.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Projekt nizke zgradbe
d.o.o., Vojkova 65, 1113 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 308,762.491
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 171,639.622 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 595,427.803 SIT; 308,762.491 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 64-66 z dne 26. 7.
2002, Ob-74885.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2003.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

DARS d.d.

Javni razpisi

Ob-90034

Obvestilo
Javni razpis za izbor programov javnih

del v RS za leto 2003, ki je bil objavljen v
Ur. l. RS, št. 99-100 z dne 22. 11. 2002,
Ob-81983 se zapira za območno službo
ZRSZ Ptuj, zaradi razdelitve vseh razpolo-
žljivih sredstev.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Dopolnitev
Ob-90146

Ministrstvo za gospodarstvo, Področje
za razvoj podjetniškega sektorja in konku-
renčnosti, objavlja naslednje dopolnitve raz-
pisov po Programu ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002–2006, objavljenih v Uradnem listu
RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003:

1. Javni razpis za spodbujanje neposre-
dnih tujih investicij v obdobju 2003–2004
(Ur. l. RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003,
Ob-86350).

Dopolni se preambola, tako, da pravilno
glasi:

Na podlagi Spremembe proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Proračuna Republike Sloveni-
je za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01 in 103/01, 53/02, 80/02
– popr. in 88/02), Pravilnika o dodeljeva-
nju regionalnih državnih pomoči ter regio-
nalnih razvojnih spodbud samoupravnim lo-
kalnim skupnostim in regionalnim razvoj-
nim agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02) in
Programa Vlade RS za spodbujanje tujih
neposrednih investicij 2001–2004 (Sklep
Vlade RS, št. 436-07/2001-2) Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni
razpis za spodbujanje neposrednih tujih in-
vesticij v obdobju 2003–2004.

2. Javni razpis za spodbujanje izhodnih
investicij slovenskih podjetij v letu 2003 (Ur. l.
RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003, Ob-86351).

Dopolni se preambola, tako, da pravilno
glasi:

Na podlagi Spremembe proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS, št.
118/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,

Vse zainteresirane ponudnike vabimo,
da si našo spletno stran ogledajo in se odlo-
čijo o sodelovanju pri oddaji ponudb.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij
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2.3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe s sede-
žem v Republiki Sloveniji:

– ki niso v stečajnem postopku, postop-
ku prisilne poravnave ali v likvidaciji,

– ki niso kapitalsko neustrezni glede na
določila 10. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij,

– ki imajo poravnane vse svoje obvez-
nosti do države,

– ki ne prejemajo finančno pomoč drža-
ve za družbe v težavah,

– ki niso za isti namen že sofinancirana
iz drugih sredstev lokalnega ali državnega
proračuna.

Prejemniki razvojnih spodbud iz naslova
javnega razpisa za sofinanciranje investicij v
obnovo in razvoj turističnih objektov iz let
2000–2002, ki sodelujejo na tem javnem
razpisu, morajo imeti urejene vse svoje po-
godbene obveznosti iz tega naslova.

Gospodarske družbe, ki se glede na do-
ločbe Zakona o gospodarskih družbah raz-
vrščajo med velike družbe oziroma od teh
odvisne družbe, so do razvojnih spodbud
upravičene le, če projekt predstavlja začet-
no investicijo.

2.4. Dokazila in drugi dokumenti, ki mo-
rajo biti obvezno priloženi k vlogi:

Poleg izpolnjenih obrazcev, določenih v
razpisni dokumentaciji, mora vloga obvez-
no vsebovati:

– izpisek iz sodnega registra oziroma po-
trdilo o priglasitvi,

– investicijski program, izdelan v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji programov
za javna naročila investicijskega značaja
(Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99 in 39/00), iz katerega je razvidno,
da je finančna konstrukcija naložbe trdna
(da ima predlagatelj zagotovljenih vsaj 25%
lastnih sredstev in da so, upoštevaje tudi
zaprošena sredstva na podlagi tega javne-
ga razpisa, v celoti zagotovljena sredstva za
zaprtje finančne konstrukcije) ter da ima izo-
blikovan tržni program in zagotovljeno trži-
šče za svoje storitve,

– ocena investicijskega programa, izde-
lana s strani poslovne banke, če ta sodeluje
pri naložbi,

– veljavno gradbeno dovoljenje (če ga
narava investicijskega programa zahteva).

2.5 Merila za izbor projektov
Vse popolne vloge bo ocenila strokovna

komisija v skladu z naslednjimi merili:
Skladnost s cilji razpisa in utemeljenost

projekta (do 60%):
– pomen projekta kot skupne turistične

infrastrukture v kraju,
– učinki projekta na razvoj turizma na

turističnem območju (vpliv na povečanje šte-
vila nočitev),

– pomen projekta za dvig ravni turistične
ponudbe na nacionalni ravni,

– poudarjenost infrastrukturnega znača-
ja projekta.

Regionalni kriterij (do 10%):
– projekt se izvaja na območju regij A in

B iz 3. člena Navodila o prednostnih obmo-
čjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za
skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št.
44/01),

– projekt se izvaja na območju, ki ga
Strategija slovenskega turizma 2002 –

2006 uvršča med temeljna geografska ali
produktna območja.

Finančni kriterij (do 10%):
– trdnost in zanesljivost finančne kon-

strukcije naložbe,
– ocena poslovne banke ki sodeluje pri

naložbi o utemeljenosti investicijskega pro-
grama.

Širši učinki projekta (do 20%):
– prispevek projekta k ohranjanju narav-

ne ali kulturno-zgodovinske dediščine,
– vpliv projekta na odpiranje novih de-

lovnih mest,
– ekološka naravnanost projekta (varče-

vanje z energijo, okoljska primernost).
3. Višina sredstev
Za spodbujanje razvoja turistične in-

frastrukture bo ministrstvo v letu 2003 na-
menilo nepovratna sredstva v okvirni višini
400,000.000 SIT. Ta znesek se lahko po-
veča za nerazporejena sredstva v okviru iste
proračunske postavke. Sredstva bremenijo
proračunsko postavko 1897 proračuna RS
za leto 2003.

4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje sofinanciranja je proračunsko

leto 2003.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolno vlogo, v skladu z navodili iz raz-

pisne dokumentacije, mora predlagatelj po-
sredovati skupaj z vsemi dokazili na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana in to najkasneje v 30 dneh
od objave v Uradnem listu Republike Slove-
nije. Vloga mora biti dostavljena v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – vloga na
razpis“, z navedbo naslova “Spodbujanje
razvoja turistične infrastrukture“ na prednji
in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravoča-
sno, bodo vrnjene pošiljateljem.

6. Postopek odpiranja in izbora vlog
Strokovna komisija, ki bo vodila celoten

postopek razpisa, bo vse pravilno označe-
ne vloge odprla in ugotovila njihovo popol-
nost. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.
Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu s
prejšnjo točko, bo komisija izločila. Komisi-
ja bo v 8 dneh od odpiranja vlog pozvala
tiste predlagatelje, katerih vloge niso bile
popolne, da jih najkasneje v 8 dneh dopol-
nijo. Vloge, ki ne bodo skladne s predme-
tom javnega razpisa in nepopolne vloge, ki
jih predlagatelj v postavljenem roku ne bo
dopolnil, bo komisija zavrgla. Popolne vlo-
ge bo komisija ocenila, pri čemer bodo imeli
prednost pri izbiri za dodelitev sredstev pre-
dlagatelji, katerih projekti bodo dobili višjo
oceno na podlagi postavljenih meril.

7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obve-

ščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju
vlog.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internetnem naslovu
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf in v Mi-
nistrstvu za gospodarstvo.

9. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z razpisom

posreduje Marko Podrekar, svetovalec Vla-
de, tel. 01 478-3292, elektronski naslov
Marko.Podrekar@gov.si.

Ministrstvo bo za zainteresirane predla-
gatelje organiziralo tudi informativno sreča-

nje, ki bo v ponedeljek, 24. marca 2003 ob
10. uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje)
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-90256
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117.
in 118. členom Pravil in postopkov Evrop-
ske unije za izvedbo javnih razpisov, Repu-
blika Slovenija, Servis skupnih služb vlade
objavlja

javni razpis
za gradbena dela

Naslov: Mejni prehod na bodoči zu-
nanji meji EU, Izgradnja veterinarskih in
fitosanitarnih objektov na mejnem pre-
hodu Obrežje

Lokacija: Obrežje, Dolenjska regija, Slo-
venia

1. Številka objave: Europe Aid/
114895/D/W/SI

2. Postopek: brez omejitev
3. Program: Phare SI 0107.01.01
4. Financiranje: Phare SI 0107.01.01
5. Naročnik: Republika Slovenija, Ser-

vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.

Pogodba
6. Opis projekta: aktivnosti tega razpisa

zajemajo izgradnjo veterinarskega in fitosa-
nitarnega objekta (št. 28 in 29) na mejnem
prehodu Obrežje za inšpekcijske službe in
dobavo opreme za normalno funkcioniranje
veterinarske in fitosanitarne inšpekcije v
skladu z EU normami in standardi. Razpisa-
na dela bodo zajemala gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela in dobavo opreme.

7. Število in nazivi posameznih sklopov
Enovito javno naročilo za: Izgradnja ve-

terinarskega in fitosanitarnega objekta na
mejnem prehodu Obrežje (zgradbi št. 28 in
št. 29) in dobava opreme za izvajanje vete-
rinarskih in fitosanitarnih pregledov.

Ker se za razpisana dela izvaja enovit
javni razpis, bo vso nabavo in dobavo opre-
me veterinarske in fitosanitarne postaje iz-
vedel izvajalec del.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpi-

su lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe (posamezno ali na osnovi sku-
pnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz
držav članic Evropske unije in držav in ob-
močij, ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali
posebna določila, ki se uporabljajo za PHA-
RE program, iz katerega bo pogodba finan-
cirana ter Ciper, Malta in Turčija. Vse blago,
ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora
izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izročitev
Ponudniki  morajo  predložiti  izjavo,  da

niso  v  enem  od  postopkov  ali  stanj
navedenem  v  odstavku  2.3  Priročnika
za  pogodbe  z  zunanjimi  partnerji  (na
voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
home_en.htm).
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10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki so-
delujejo na osnovi skupnega nastopa – jo-
int venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe za razpisana dela se
ne bodo upoštevale. Ponudbe za variantne
rešitve niso sprejemljive.

11. Garancija za resnost ponudbe: po-
nudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez davka, v
EUR. Garancija za resnost ponudbe bo ne-
uspešnim ponudnik(om) vrnjena po zaključ-
ku postopka javnega razpisa in uspešnim
ponudnik(om) po podpisu pogodbe s strani
vseh pogodbenih partnerjev. Garancija za
resnost ponudbe mora biti veljavna 120 dni
od odpiranja ponudb.

12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu po-
godbe predložiti garancijo za dobro izved-
bo del v višini 10% pogodbene vrednosti v
EUR. Garancija mora biti predložena v
30 dneh od dneva, ko ponudnik prejme od
naročnika podpisano pogodbo v podpis. V
primeru, ko izbrani ponudnik ne predloži
take garancije v predpisanem roku, bo po-
godba nična. Pripravljena je lahko nova po-
godba in poslana v podpis drugemu naju-
godnejšemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: organiziran bo informativni se-
stanek in ogled kraja gradbišča. Datum in
kraj bosta določena v razpisni dokumen-
taciji.

14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo po-
nudb.

15. Skrajni rok za določanje del: dela
morajo biti končana v roku 6 mesecev po
izdaji Obvestila o uvedbi v delo.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim mi-
nimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:

– posamezni ponudnik mora biti sposo-
ben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega na-
stopa (join venture/konzorcij) mora biti vo-
dilni partner sposoben opraviti vsaj 50% po-
godbenih del,

– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 2000, 2001 in 2002
mora znašati najmanj EUR 3,800.000,

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 2 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po na-
ravi in zapletenosti gradnje primerljiva z raz-
pisanimi deli,

– dostop do kreditne linije v višini naj-
manj EUR 475.000.

17. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbra-
la ponudnika, za katerega ponudbo bo ugo-
tovljeno, da ustreza administrativnim in tehnič-
nim kriterijem in bo imela najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo v

treh dneh po predložitvi dokazila o vplačilu

na naslednjem naslovu: DDC svetovanje
inženiring d.o.o., Kotnikova ul 40, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v viši-
ni 400 EUR na transakcijski račun št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. Ljubljana za plačila v SIT ali na
devizni račun št. 51774/7 pri Novi Ljub-
ljanski banki d.d., Ljubljana, s pripisom “Za
razpisno dokumentacijo Izgradnja veteri-
narskih in fitosanitarnih objektov na mej-
nem prehodu Obrežje”. Za vplačila v SIT je
veljaven prodajni menjalniški tečaj Banke
Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Stroški doku-
mentacije ne vključujejo stroškov dostave.
Razpisno dokumentacijo si ponudniki lah-
ko ogledajo na naslovu: DDC svetovanje
inženiring d.o.o. Kotnikova ul. 40, 1000
Ljubljana, tel. 386/1/3068204, faks
386/1/3068206. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je pred-
pisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, sve-
tovalnemu inženirju – DDC svetovanje in-
ženiring d.o.o. Kotnikova ul. 40, 1000
Ljubljana, tel. 386/1/3068204, faks
386/1/3068206 (z navedbo številke ob-
jave iz 1. točke) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je dolo-
čen v točki 19. Naročnik mora odgovoriti na
vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje
11 dni pred rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti najkasneje do

14. maja 2003 do 9. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana – vložišče.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem ro-
ku, se ne bo obravnavala.

Ponudbe v angleškem jeziku morajo biti
oddane v zapečatenih kuvertah in predane
osebno ali s priporočeno pošto na zgornji
naslov in jasno označene z naslednjim: “Ne
odpiraj – ponudba na razpis Construction
of Veterinary and Phytosanitary Facilities at
the BIP Obrežje, št. SI 0107.0101” in “Do
not open – for tender Construction of Vet-
erinary and Phytosanitary Facilities at the
BIP Obrežje, SI 0107.01.01”.

20. Odpiranje ponudb: odpiranje po-
nudb bo javno, istega dne ob 10. uri na
istem naslovu.

21. Pravna osnova: PHARE: uredba sve-
ta (EEC) št. 3906/89 z dne 18. december
1989 o ekonomski pomoči določenim dr-
žavam srednje in vzhodne Evrope.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-90258
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement
between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public
Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 118 of the
European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed the

Republic of Slovenia, Joint Services of the
Government, announces

Works Procurement Notice
Title: State Border Control on the

Future External EU Border; Component
1: Construction of Veterinary and
Phytosanitary Facilities at the Border
Inspection Post Obrežje

Location: – Obrežje, Dolenjska region,
Slovenia

1. Publication reference: Europe
Aid/114895/D/W/SI

2. Procedure: Local open Tender
3. Programme: Phare Programme No SI

0107.01.01
4. Financing: Budget line SI 0107.01.01
5. Contracting authority: Republic of

Slovenia, Joint Services of the Government,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana

Contract specification
6. Contract description: The activities for

this tender are the construction of Component
1 of the State Border Control on the Future
External Border of the EU: Construction of
Veterinary and Phytosanitary Facilities at the
Border Inspection Post Obrežje (buildings No
28 and 29) and the supply of the equipment
to enable proper functioning of the veterinary
and phytosanitary inspection in line with the
EU norms and standars. Works shall include
construction, craftsman, mechanical and
electrical works.

7. Number and titles of Lots
Single lot: Construction of Veterinary and

Phytosanitary Facilities at the Border
Inspection Post Obrežje (buildings No 28
and 29) and the supply of the equipment
for the proper functioning of the veterinary
and phytosanitary inspection.

Since a single tender is envisaged for
the above-mentioned component 1, all
supplies and equipment for the veterinary
and phytosanitary inspection at the Border
Inspection Post (BIP) Obrežje shall thus be
purchased by the Works Contractor.

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation

is open on equal terms to all natural and legal
persons [participating either individually or in
a grouping (consortium) of tenderers] of the
Member States and the countries and
territories of the regions covered and/or
authorised by the Regulation or other specific
instruments applicable to the PHARE
programme under which the contract is
financed (see also item 21 below) and Cyprus,
Malta and Turkey. All goods provided for this
contract must originate in these countries.

9. Grounds for exclusion: Tenderers must
provide a declaration that they are not in any
of the situations listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External Relations
contracts (available from the following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/home_en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors) may
submit only one tender. Tenders for parts of
a lot will not be considered. Tenderers may
not provide a tender for a variant solution in
addition to their tender for the works
required in the tender dossier.
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11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount
of not less than 2% of tender price
excluding taxes in EUR when submitting
their tender. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once
the tender procedure has been completed
and to the successful tenderer(s) upon
signature of the contract by all parties. The
tender guarantee shall have validity of not
less than 120 days from the date of
opening the tenders.

12. Performance guarantee: The
successful tenderer will be requested to
provide a performance guarantee of 10%
of the contract value in EUR when
countersigning the contract. This must be
delivered within 30 days after receipt by
the tenderer of the contract signed by the
Contracting Authority. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted
the next lowest, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit:
For information to prospective tenderers the
Employer will hold a site visit and a
clarification meeting. The date and the
venue will be stated in the Tender Dossier.

14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the
deadline for submission of tenders.

15. Maximum delivery period: The
deadline for completion of works and
delivery of equipment is 6 months after the
issue of the Letter of Commencement.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but
not limited to:

– a sole tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;

– each individual annual turnover in
construction works for the years 2000,
2001 and 2002 should exceed EUR
3,800,000.00;

– successful experience as a prime
contractor in construction of at least 2
projects of the similar nature and complexity
in construction comparable to the tendered
works during last 3 years;

– access to credit line which should
exceed EUR 475,000.00.

17. Award criteria: The Evaluation
Committee shall select the tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and tehnical criteria, and has
lowest price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available within

three days after the payment of the tender
fee from the following address: DDC
svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova ul.
40, 1000 Ljubljana, against the proof that
a non-refundable tender fee of EUR
400.00 (VAT included), which excludes
courier delivery, has been credited to the

bank account no. 02923-0014562265 at
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana for
payments in SIT or, for payments in other
foreign currencies, to bank giro account
no. 51774/7 at Nova Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana for DDC d.o.o. with the
notice “For tender dossier Dossier
Construction of Veterinary and
Phytosanitary Facilities at the BIP Obrežje”.
For the payments the selling exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day
of the announcement in the Official Gazette
of the Republic of Slovenia is relevant. The
tender dossier is also available for
inspection at the premises of the Egineer,
DDC svetovanje inženiring d.o.o.,
Kotnikova ul. 40, 1000 Ljubljana, phone:
386/1/3068204, fax: 386/1/3068206.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the
tender dossier, whose format and
instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Egineer, DDC svetovanje inženiring d.o.o.,
Kotnikova ul. 40, 1000 Ljubljana, phone:
386/1/3068204, fax: 386/1/3068206.
(mentioning the Publication reference shown
in item 1) at least 21 days before the deadline
for submission of tenders given in item 19.
The Contracting Authority must reply to all
tenderers’ question at least 11 days before
the deadline for submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders
Tenders must be delivered at the latest

on 14th May 2003 at 9:00 hrs local time to
the following address: RS, Joint Services
of the Government, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana – mailroom.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

The complete Tender in English
language must be received in sealed
envelopes, which shall be delivered by hand
or by registered mail, clearly marked: “Do
not open – for tender Construction of
Veterinary and Phytosanitary Facilities at the
BIP Obrežje, SI 0107.01.01” and “Ne
odpiraj – ponudba na razpis Construction
of Veterinary and Phytosanitary Facilities at
the BIP Obrežje, št. SI 0107.01.01”.

20. Tender opening session: Tenders
will be opened on the same day, at the
same address at 10:00 hrs local time.

21. Legal basis: PHARE: Council
Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th

December 1989 on Economic aid to
Certain Countries of Central and Eastern
Europe, as amended.

Republic of Slovenia
Joint Services of the Government

Ob-90170
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izved-
bi javnega poziva in javnega razpisa (Ura-
dni list RS, št 6/03), Uredbo o metodolo-
giji za določitev osnov za izračun sredstev
za izvajanje javne službe na področju kul-
ture za leto 2003 (Uradni list RS, št.
117/02) in Pravilnikom o strokovnih komi-
sijah (Uradni list RS, št. 109/02), Mini-
strstvo za kulturo (v nadaljevanju: mini-
strstvo) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na

področjih umetnosti in založništva, ki
jih bo v letu 2003 financirala Republika

Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo

(v nadaljevanju: projektni razpis 3, ozna-
ka PR3-03)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.

1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je financiranje kulturnih
projektov nevladnih in zasebnih kulturnih or-
ganizacij, gospodarskih družb, javnih zavo-
dov, ki v letu 2003 niso bili neposredno
pozvani k predložitvi programa dela in fi-
nančnega načrta s strani ministrstva, in po-
sameznikov, ki delujejo na področju kultu-
re. Razpis se nanaša na naslednja področja
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih
dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene
umetnosti, vizualne umetnosti, intermedij-
ske umetnosti in založništvo (v nadaljeva-
nju: projekti).

2. Pomen izrazov: nevladne in zasebne
kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, ustanove in druge nevla-
dne organizacije ter zasebni zavodi in go-
spodarske organizacije, ki delujejo na raz-
pisnih področjih. Javni zavodi so pravne
osebe, registrirane za opravljanje javne slu-
žbe s področja kulture ali humanističnih zna-
nosti. Posamezniki so samostojni ustvarjal-
ci na področju kulture in ostale fizične ose-
be, ki delujejo na razpisnih področjih (v na-
daljevanju: upravičene osebe).

Predlagatelj projekta je odgovorni nosi-
lec projekta v vlogi organizatorja, producen-
ta, založnika oziroma posameznik v vlogi
avtorja ali izvajalca.

Soorganizator /soproducent/ sozaložnik
je tisti partner predlagatelja projekta, ki je
bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v
izvedbo in financiranje projekta. Finančna
soudeležba domače pravne osebe ne sme
vključevati tistih materialnih stroškov ali stro-
škov storitev, ki bodo v letu 2003 predvido-
ma in za isti namen financirani iz državnega
proračuna, namenjenega kulturi.

Posamezno področje razpisa se deli na
ločena podpodročja, ki so vsebinsko opre-
deljena in na katera se navezujejo posebni
pogoji (denimo: glasbena umetnost – orga-
nizacija festivalov; organizacija koncertnih
ciklov itd.; uprizoritvene umetnosti – pro-
dukcija in postprodukcija v Sloveniji; med-
narodna gostovanja itd.).

Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključe-
na celota. Vsebino in celotni obseg projek-
ta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.

Zaprošeni znesek financiranja posamez-
nega projekta ne sme presegati višine sred-
stev, ki je opredeljena v razpisni dokumen-
taciji na posameznem razpisnem podpodro-
čju (posebni pogoji).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = pri-
hodki).

3. Osnovna razpisna področja:
3.1 Uprizoritvene umetnosti:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 25-27 / 14. 3. 2003 / Stran 1247

Projektni razpis obsega naslednja pod-
področja: produkcija in postprodukcija v
Sloveniji; mednarodna gostovanja.

3.2.Glasbene umetnosti:
Projektni razpis obsega naslednja pod-

področja: glasbeno produkcija in postpro-
dukcija v Sloveniji; organizacija festivalov;
organizacija koncertnih ciklov; izdaja na no-
silcih zvoka; mednarodno sodelovanje, pod-
porni projekti na področju glasbenih umet-
nosti, delovne štipendije.

3.3. Vizualne umetnosti:
Projektni razpis obsega naslednja pod-

področja: organizacija razstavnih projektov
v Sloveniji; mednarodno sodelovanje.

3.4 Intermedijske umetnosti:
Projektni razpis obsega naslednja pod-

področja: produkcija in postprodukcija v
Sloveniji; mednarodno sodelovanje, festi-
vali.

3.5 Založništvo:
Projektni razpis obsega naslednja pod-

področja: izdaja knjig; prevodi v tuje jezike,
izdaja revij; delovne štipendije avtorjem,
podporni projekti na področju založništva.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu:

4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predla-
gatelji projektov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so pravne osebe ali samostojni podjet-
niki, ki so registrirani 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, priložiti pa je
mogoče tudi fotokopijo; v primeru, da mini-
strstvo naknadno zahteva originalno potrdi-
lo, ga mora prijavitelj v zahtevanem roku
prinesti);

– so fizične osebe, ki delujejo na razpi-
sanih področjih (obvezno dokazilo: referen-
ce posameznika na razpisanih področjih v
času od 2001-2003) in imajo stalno prebi-
vališče v RS;

– na področju založništva lahko kandidi-
rajo tudi prevajalci s stalnim prebivališčem v
tujini, ki prevajajo dela slovenskih avtorjev s
področja kulture v tuje jezike;

– zagotavljajo dostopnost projektov jav-
nosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omo-
gočil 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!);

– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne sme presegati najvi-
šje možne višine zaprošenih sredstev, ki je
opredeljena na posameznem podpodročju
(obvezno dokazilo: originalna izjava predla-
gatelja o nepreseganju finančnega deleža,
ki vsebuje tudi navedbo predvidenih finan-
čnih virov za pokritje preostalega deleža!);

– v primeru načrtovane soorganizacije,
soprodukcije ali sozaložbe posameznega
projekta priložijo naslednje obvezno doka-
zilo: ustrezno originalno zagotovilo s strani
odgovorne osebe partnerja o njegovi finan-
čni udeležbi;

– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
izbrani v okviru programskega ali projektne-
ga razpisa ministrstva v letu 2003, ali tistih
projektov, ki so že bili izbrani na katerem od
ostalih razpisov ali pozivov ministrstva;

– ne prijavljajo projektov, izbranih na raz-
pisih Filmskega sklada RS ali Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti (obvezno do-
kazilo: originalna izjava o tem, da predlaga-
telj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi
projekti!);

– ne prijavljajo projektov, izbranih na
rednem letnem javnem razpisu za sofinanci-
ranje ustvarjanja programskih vsebin na po-
dročju medijev v letu 2002 ali rednem let-
nem javnem razpisu za sofinanciranje pro-
jektov iz proračunskega sklada za avdiovizu-
alne medije v letu 2002 (obvezno dokazilo:
originalna izjava o tem, da predlagatelj ne
sodeluje na razpisu z že izbranimi projekti!);

– in posebne pogoje, kot jih določa raz-
pisna dokumentacija za posamezna razpi-
sna področja (obvezna dokazila o izpolnje-
vanju posebnih pogojev so navedena v raz-
pisni dokumentaciji!).

4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija

za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za področja, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, ne-
popolnih vlog ter vlog predlagateljev projek-
tov, ki ne izpolnjujejo splošnih ali posebnih
razpisnih pogojev.

5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja

na posameznem področju v obdobju do
2001-2003:

– odmevnost v strokovni javnosti: število
kritiških odmevov, nagrad, udeležb na po-
membnih mednarodnih manifestacijah in
druge reference;

– dostopnost (število obiskovalcev, bral-
cev, udeležencev) in številčni doseg po na-
čelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor,
evropsko občinstvo, svetovno občinstvo);

– prepoznavnost v slovenskem kultur-
nem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;

– aktualna in kakovostna ponudba avtor-
jev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev;

– reference predlagatelja in posamezni-
kov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;

– uspešna in kakovostna - glede na pro-
storske pogoje in osebje - izvedba v zad-
njih letih;

– obseg projekta.
5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost

predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtor-

jev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev;

– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemelji-
tve koncepta ter predvidena pravočasna,
uspešna 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, bralcev, udeležencev) in predvideni

številčni doseg po načelu teritorialnosti (slo-
venski kulturni prostor, evropsko občinstvo,
svetovno občinstvo);

– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;

– izkazovanje izvirne zasnove in ustvar-
jalnosti v pristopu in izvedbi;

– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;

– stopnja spodbujanja dostopnosti mlaj-
šim generacijam;

– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in uravnotežen pro-

jekt;
– projekt, ki mu ni moč pripisati komer-

cialnega namena oziroma namena ustvarja-
nja dobička (gl. finančna uravnoteženost!);

– obseg projekta;
– prednostni razpisni kriteriji po podpo-

dročjih.
6. Prednostni razpisni kriteriji:
Uprizoritvene umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– načrtujejo izvedbo projekta tudi izven

Ljubljane;
– dajejo poudarek postprodukciji;
– so usmerjeni v turnejsko organiziranje

gostovanj v tujini, gostovanj v Evropi in go-
stovanj, v katera organizator iz tujine (pobu-
dnik) vloži več kot 50% vseh potrebnih sred-
stev.

Glasbene umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– izkazujejo visoko stopnjo zastopanosti

izvirne slovenske ustvarjalnosti in poustvar-
jalnosti;

– pri izdaji na nosilcih zvoka prednostno
izdajajo izvirno slovensko in etno glasbo;

– vključujejo mednarodne izmenjave, go-
stovanja in koprodukcije;

– spadajo na področje popularne in ek-
sperimentalne glasbe.

Vizualne umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– so usmerjeni v organiziranje razstavne

dejavnosti konceptualno razdelanih vsebin
ali avtorskih projektov;

– ki izkazujejo visoko stopnjo ustvarjal-
nosti na področju sodobne umetnosti;

– ki vključujejo mednarodno sodelovanje.
Intermedijske umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– izkazujejo visoko stopnjo sodelovanja

na slovenski in mednarodni ravni;
– uporabljajo več medijev hkrati in ki

vključujejo aktivno soudeležbo uporabnikov.
Založništvo
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– so usmerjeni v objavljanje kritiško-ana-

litičnih prispevkov s področja literature in
umetnosti;

– zagotavljajo večjo dostopnost projek-
tov s področja založništva v kar največ slo-
venskih regijah;

– ki so usmerjeni v razvijanje bralne kul-
ture in promocijo literature in humanistike;

– ki pomembno prispevajo k uveljavlja-
nju slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem
prostoru.

7. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji
vlog na posameznem podpodročju smisel-
no uporabljeni.
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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 PR3-03 bodo izbrani tisti projekti,
ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih
strokovnih komisij za osnovna razpisna po-
dročja uvrstilo na seznam odobrenih pro-
jektov. Najvišje število prejetih točk za vsak
posamezni projekt je 100 točk. Višina odo-
brenih sredstev za projekte bo odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezni
projekt in od uvrstitve prijavitelja med izva-
jalce z največ doseženimi točkami, ki pride-
jo v krog za izbor projektov.

8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet pro-
jektnega razpisa (PR3-03), znaša:
165,000.000 SIT. Okvirne razpisne vre-
dnosti po razpisnih področjih za približno
število izbranih projektov oziroma predla-
gateljev so naslednje:

– uprizoritvene umetnosti: 25,000.000
SIT za približno 25 izbranih predlagateljev;

– glasbene umetnosti: 70,000.000 SIT
za približno 50 izbranih predlagateljev;

– vizualne umetnosti: 30,000.000 SIT
za približno 30 izbranih predlagateljev;

– intermedijske umetnosti: 5,000.000
SIT za približno 7 izbranih predlagateljev;

– založništvo: 35,000.000 SIT za približ-
no 40 izbranih predlagateljev.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mo-
rajo biti porabljena v proračunskem letu
2003 oziroma v plačilnih rokih, kot jih dolo-
ča Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št.
118/02).

10. Razpisni rok: razpis se začne 14. 3.
2003 in zaključi 15. 4. 2003.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce za posamezno razpi-

sno področje po podpodročjih;
– prilogo “izjave predlagatelja o izpolnje-

vanju splošnih in posebnih pogojev“;
– opis razpisnega področja oziroma

podpodročja z navodili in navedbo pose-
bnih pogojev in obveznih prilog za posa-
mezna razpisna področja po podpodročjih;

– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis pri-

ložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjeni prijavni obrazec na

posamezno podpodročje,
– potrdilo o registraciji (pravne osebe in

samostojni podjetniki) oziroma seznam re-
ferenc (fizične osebe),

– podpisane in ožigosane izjave predla-
gatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev,

– obvezne priloge, ki so zahtevane na
posameznem področju.

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, povezano z izvedbo javne-

ga razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predla-
gateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

11. Oddaja in dostava predlogov:
14.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-

nih razpisnih obrazcih za posamezno po-
dročje oziroma podpodročje in mora vse-
bovati vse obvezne priloge in podatke, do-
ločene v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več projektov na
posamezno področje ali podpodročje, mo-
ra vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno do-
kumentacijo.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana, do 15. 4. 2003 oziroma najka-
sneje ta dan oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni razpis 3 2003 z oznako PR3-03
in z obvezno navedbo osnovnega razpisne-
ga področja (npr. založništvo). Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
15. 4. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

14.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva bese-
dilo razpisa in razpisne dokumentacije.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

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, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje infor-

macij in pojasnil:
Uprizoritvene umetnosti: Uros.Koren-

can@gov.si
Glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Ber-

var@gov.si
Vizualne umetnosti: Nada.Zoran@gov.si
Intermedijske umetnosti: Vilma.Stri-

tof-Cretnik@gov.si
Založništvo: Barbara.Kozelj@gov.si
Uradne ure po telefonu in elektronskih

medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji gle-
de razpisa obrnejo na pristojne uslužbence
ministrstva v času od 19. 3. do 7. 4. 2003
oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se
bodo odvijale na Slovenski c. 27, V. nadstro-
pje, sejna soba, po naslednjem urniku:

Uprizoritvene umetnosti: 4. 4. ob 10. uri;
Glasbene umetnosti: 7. 4. ob 10. uri;
Vizualne umetnosti: 7. 4. ob 12. uri;
Intermedijske umetnosti: 7. 4. ob 14. uri;
Založništvo: 8. 4. ob 10. uri.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:

zainteresirane osebe lahko vpogledajo v raz-
pisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod točko 11.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izbo-
ru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-
pisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo priče-
lo 17. 4. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge za sofi-
nanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vre-
dnosti, določenih z državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo

Št. 663-05-012/03-02 Ob-90247
Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o so-

cialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94
– odl. US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00,
26/01 in 6/02) in 5. člena Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva (Ur. l.
RS, št. 72/97, 57/99, 54/01 in 21/03) ter
v skladu s sklepom ministra za delo, družino
in socialne zadeve št. 663-05-012/03 z dne
28. 2. 2003 objavlja Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje

storitev institucionalnega varstva v
domovih za starejše

1. Koncedent: Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve.

2. Predmet koncesije: standardna in
nadstandardna storitev institucionalnega var-
stva v domovih za starejše z začetkom izva-
janja dejavnosti v letih 2004 in 2005.

3. Opis storitve: standardna storitev ob-
sega:

– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema: bivanje v ogre-

vanih, opremljenih in vzdrževanih dvo in več
posteljnih sobah, zagotavljanje sanitarnih
prostorov, prostorov za osebno higieno,
skupnih prostorov ter prostorov za progra-
me, pranje, likanje in šivanje, čiščenje in
vzdrževanje prostorov, objekta in okolice ter
druge potrebne storitve. V osnovno oskrbo
spada tudi priprava in strežba celodnevne,
starosti in zdravstvenemu stanju primerne
prehrane.

Socialna oskrba zajema: varstvo kot po-
moč pri reševanju osebnih in socialnih stisk,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri
vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komu-
nikaciji, orientaciji ter organiziranje prevozov,
ki niso zdravstveno indicirani. Zajema tudi
posebne oblike varstva, namenjene ohranja-
nju samostojnosti, socialnih odnosov ter ak-
tivnemu preživljanju prostega časa.

Zdravstveno varstvo se izvaja po predpi-
sih s področja zdravstva.

Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24
ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standar-
dih in normativih socialnovarstvenih storitev
(Ur. l. RS, št. 52/95, 19/99, 28/99 in
19/99) (v nadaljevanju: Pravilnik).

Nadstandardna storitev se izvaja v pogo-
jih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogo-
jev za izvajanje socialno varstvenih storitev.
Storitev je možno šteti za nadstandardno le
v primerih, za katere Pravilnik o metodolo-
giji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Ur. l. RS, št. 36/02, 107/02, člen
2. in 32.) dopušča možnost oblikovanja ce-
ne za nadstandardno storitev.
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Dodatne storitve, ki jih izvajalci ponujajo
poleg standardne in nadstandardne stori-
tve, niso predmet tega natečaja.

4. Obseg storitve v celodnevni obliki: v
skladu s sklepom ministra z dne 28. febru-
arja 2003, se razpisuje koncesija za zače-
tek izvajanja institucionalnega varstva sta-
rejših v obdobju od leta 2004 do leta 2005,
skupaj okvirno za 845 starejših oseb, upo-
rabnikov, z naslednjo okvirno razporeditvijo
začetka izvajanja:

– v letu 2004 okvirno za 400 starejših
oseb,

– v letu 2005 okvirno za 445 starejših
oseb.

5. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje
za celotno območje Republike Slovenije.

6. Uporabniki storitev, za katere se kon-
cesija razpisuje:

Uporabniki storitve so osebe stare nad
65 let in so upravičenci po Pravilniku, ki
izpolnjujejo še naslednje pogoje:

a) ne potrebujejo neposredne osebne
pomoči,

b) z zmernim starostnimi in zdravstveni-
mi težavami in manjšim obsegom potrebne
neposredne osebne pomoči in

c) z najzahtevnejšimi starostnimi in zdrav-
stvenimi težavami, ki terjajo stalno neposre-
dno osebno pomoč.

7. Začetek in čas trajanja koncesije: kon-
cesija se bo začela izvajati v skladu s po-
godbenimi določili in se podeli za nedolo-
čen čas.

8. Viri financiranja storitev: storitev pla-
čujejo uporabniki ali drugi zavezanci, razen
v primerih, ko so ti v skladu s tretjim odstav-
kom 100. člena zakona o socialnem var-
stvu delno ali v celoti oproščeni plačila sto-
ritve.

Za oprostitve in olajšave plačila storitev
se uporabljajo določila Uredbe o merilih za
določanje oprostitev pri plačilih socialno-
varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 38/02,
106/02).

Storitve zdravstvenega varstva se plaču-
jejo v skladu z letno pogodbo z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

9. Način določitve cene: ceno storitve
določi koncesionar v skladu z metodologijo
za oblikovanje cen socialno varstvenih sto-
ritev, določeno s Pravilnikom o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih sto-
ritev (Ur. l. RS, št. 36/02, 107/02).

V skladu s tretjim odstavkom 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (v nadaljeva-
nju: ZSV) bo potrebno k ceni storitve prido-
biti soglasje koncedenta.

Ponudnik ločeno določi ceno za stan-
dardno storitev in ceno za morebitno nad-
standardno storitev. Cena storitve na dan
začetka izvajanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ne sme biti večja od cene v po-
nudbi, valorizirane na način, ki ga določa
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik: na javni natečaj se lahko prijavijo prav-
ne osebe in fizične osebe, ki v skladu s
17. členom Pravilnika o koncesijah na po-
dročju socialnega varstva izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet javnega natečaja;

– izpolnjujejo pogoje iz 60. člena ZSV
(pravne osebe) in iz 65. in 66. člena ZSV
(fizične osebe) za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega natečaja;

– imajo zagotovljeno zadostno število
strokovnih delavcev in strokovnih sodelav-
cev ter zagotavljajo ustrezno vodenje dejav-
nosti, ki je predmet javnega natečaja;

– imajo izdelan podroben program dela
izvajanja storitev, ki je predmet javnega na-
tečaja;

– zagotavljajo kakovostno izvajanje sto-
ritev.

Ne glede na prvo alineo prejšnjega od-
stavka se lahko na javni natečaj prijavi tudi
fizična oseba, ki še ni registrirana za oprav-
ljanje dejavnosti in izpolnjuje vse pogoje iz
65. in 66. člena ZSV.

11. Dokazila, ki jih morajo ponudniki
predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju po-
gojev:

A) Ponudniki, ki se prijavljajo na javni
natečaj in že razpolagajo s primernim ob-
jektom oziroma prostorom, morajo v skladu
s prvim odstavkom 18. člena Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev in popolnosti ponudbe:

1. prijavo, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije,

2. dokazilo o registraciji ponudnika;
pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni in veljavno
družbeno pogodbo ali drug ustanovitveni
akt, zasebniki predložijo odločbo pristojne
upravne enote, kjer je registriran zasebnik
oziroma dovoljenje za delo Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve,

3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti, izdano na podlagi uredbe o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02),

4. dokazilo o vpisu v davčni register ozi-
roma davčno številko,

5. organizacijsko shemo ponudnika s
prikazanimi kadri in dokazili o njihovi izo-
brazbi ter pogodbami oziroma izjavami o
njihovi zaposlitvi (obrazec OSK v prilogi),

6. projekcijo finančnega poslovanja za
koncesijsko dejavnost za obdobje petih let
od začetka opravljanja koncesijske dejav-
nosti, ki lahko izkazuje negativen poslovni
izid le v prvem letu poslovanja, vendar ne
več kot 50% predvidenega eno mesečnega
priliva iz dejavnosti za isto leto (obrazec
PFPK-1),

7. dokazilo o lastništvu prostorov z zem-
ljiško knjižnim izpiskom ali najemno pogod-
bo za objekt ali prostor, kjer se bo opravlja-
la storitev, ki je predmet koncesije,

8. projektno dokumentacijo za objekt
oziroma prostore (najmanj PGD s projek-
tom opreme) iz katere je razvidno izpolnje-
vanje minimalnih tehničnih pogojev v skladu
z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih
pogojih za izvajanje storitev institucionalne-
ga varstva starejših oseb, pomoči na domu
in socialnega servisa (Ur. l. RS, št. 6/99),

9. dokazila o zagotovljeni opremi za izva-
janje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev v skla-
du z določili Pravilnika o minimalnih tehnič-
nih pogojih za izvajanje storitev institucional-
nega varstva starejših oseb, pomoči na domu
in socialnega servisa (Ur. l. RS, št. 6/99),

10. uporabno dovoljenje za objekt oziro-
ma prostor v skladu z Zakonom o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 110/02),

11. program dela in izvajanja storitev in-
stitucionalnega varstva starejših oseb (cilji,
metode dela, ciljne populacije, oblika in ob-
seg storitev z navedbami o obsegu izvajanja
standardne in nadstandardne storitve, s po-
drobno opredelitvijo vsebine in ravni stan-
dardne in nadstandardne storitve ter razliko
med njima – obrazec PK v prilogi),

12. kalkulacijo cene na dan 1. 2. 2003
v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(obrazec CK s finančnim načrtom v prilogi),

13. izjavo ponudnika o poslovni ustrez-
nosti (obrazec IPK v prilogi),

14. izjavo ponudnika o predvidenem za-
četku izvajanja dejavnosti (obrazec IK v
prilogi),

15. soglasje občinskega sveta občine,
v kateri je objekt ponudnika, da se strinja z
izvajanjem dejavnosti institucionalnega
varstva za starejše na podlagi koncesije,
po predlagani programski in prostorski za-
snovi,

16. bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 1% od ocenjene vrednosti inve-
sticije vendar ne več kot 5,000.000 SIT z
veljavnostjo do 22. 11. 2003 (obrazec ban-
čna garancija-1 v prilogi).

B) Ponudniki, ki še ne razpolagajo s pri-
mernim objektom oziroma prostorom za iz-
vajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
morajo v skladu z drugim odstavkom
18. člena Pravilnika o koncesijah na podro-
čju socialnega varstva, namesto dokazil iz
sedme, osme, devete, desete in petnajste
točke prejšnjega odstavka predložiti še na-
slednja dokazila:

1. dokazilo o lastništvu ali najemno po-
godbo za objekte ali prostore, ki še niso
primerni za izvajanje dejavnosti, ki je pred-
met koncesije oziroma dokazilo o lastništvu
stavbnega zemljišča, če gre za novograd-
njo, v kateri bo ponudnik izvajal dejavnost,
ki je predmet koncesije,

2. lokacijsko informacijo pristojnega ob-
činskega organa skladno z določili Zakona
o gradnji objektov (Ur. l. RS, št. 110/02),
da bo ponudnik lahko na predmetni lokaciji
rekonstruiral že obstoječi objekt ali na novo
zgradil objekt za izvajanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,

3. soglasje občinskega sveta občine, v
kateri bo objekt ponudnika, da se strinja z
namero ponudnika za izgradnjo objekta za
institucionalno varstvo za starejše po prilo-
ženi programski in prostorski zasnovi,

4. projekcijo finančnega poslovanja po-
nudnika za obdobje od sklenitve pogodbe
o koncesiji do začetka opravljanja koncesij-
ske dejavnosti (obrazec PFPK-2),

5. projektno dokumentacijo (najmanj
idejni načrt in investicijski program) za ne-
dokončan objekt oziroma prostore, iz kate-
re je razvidno izpolnjevanje minimalnih te-
hničnih pogojev za izvajanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,

6. navedbe in dokazila o virih sredstev
za dokončanje investicije (obrazec FVK v
prilogi) skupaj z izjavo banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 1% od ocenjene vrednosti investicije
vendar ne več kot 15,000.000 SIT do do-
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končanja objekta v skladu s terminskim pla-
nom (obrazec bančna garancija-2 v prilogi),

7. terminski plan o poteku izvajanja inve-
sticije do začetka opravljanja dejavnosti
(obrazec TPK v prilogi).

Če se na javni natečaj prijavi fizična ali
pravna oseba, ki je skladno s tretjim od-
stavkom 41.b člena Zakona o socialnem var-
stvu pridobila dovoljenje za delo za izvaja-
nje institucionalnega varstva starejših, lah-
ko namesto dokazila iz druge točke pod-
točke A, predloži izjavo o pridobitvi tega
dovoljenja.

12. Rok in način prijave na javni nate-
čaj: ponudniki morajo svojo ponudbo na
javni natečaj predložiti koncedentu osebno
ali priporočeno po pošti do 16. 5. 2003
do 12. ure.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni natečaj v zaprti ovojnici na naslov Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana s pripisom “Pri-
java za javni natečaj za podelitev koncesije
za opravljanje storitve institucionalnega var-
stva v domovih za starejše – ne odpiraj“.

13. Kriteriji in merila za izbiro ponudni-
kov: koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije uporabil naslednje kri-
terije:

– pokritost potreb institucionalnega var-
stva starejših oseb, glede na predviden ob-
seg mreže javne službe po Nacionalnem
programu socialnega varstva do leta 2005
(stanje december 2003),

– kakovost predloženega programa iz-
vajanja storitev in sicer z vidika:

– splošnih ciljev programa in ciljnih
populacij,

– števila in usposobljenosti kadrov za
opravljanje dejavnosti,

– organiziranosti dela (izvajanja pro-
grama),

– tehničnih pogojev izvajanja storitve,
– oblike in obseg izvajanja storitev,
– metod dela,

– cena storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoš-

tevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb do 40 točk (največ

točk pridobijo ponudniki iz upravnih enot
oziroma območnih enot po metodologiji
ZZZS, ki so najslabše pokrite z mrežo jav-
nih zavodov in koncesionarjev) v skladu s
pokritostjo in kriteriji za točkovanje, ki so
razvidni iz razpisne dokumentacije,

– kakovost programa do 30 točk (naj-
več točk pridobijo ponudniki z najbolje oce-
njenim programom, pri čemer so izhodišče
veljavni standardi in normativi na področju
socialnega varstva),

– cena storitve do 30 točk (največ točk
pridobijo ponudniki z najnižjo ceno oskrbe
I, ostali pa sorazmerno manj).

Koncendent bo opravil ločeno točkova-
nje ponudnikov,

– posebej tistih, ki imajo v času natečaja
že zgrajen primeren objekt za izvajanje de-
javnosti oziroma imajo objekt dograjen do
podaljšane četrte gradbene faze ali imajo
že podeljeno koncesijo za izvajanje institu-
cionalnega varstva starejših za manj kot 100
mest in

– posebej ostalih ponudnikov.
Ponudniki iz prve alinee bodo imeli pri

izbiri prednost pred ostalimi razen, ko gre

za ponudbe na lokacijah, kjer je indeks po-
kritosti potreb, prikazan v razpisni dokumen-
taciji na ravni upravne enote večji kot 115.
Pri točkovanju bodo imeli, ob enakem števi-
lo točk, prednost pri izbiri ponudniki, ki bo-
do v posameznem letu začeli prej izvajati
dejavnost.

Pri ponudniku, ki se prijavlja na natečaj z
več lokacijami, bo točkovanje opravljeno za
vsako lokacijo posebej. Največje število
mest na posamezni lokaciji za ponudnika je
150 mest.

V primeru, da bi bila v posamezni uprav-
ni enoti na podlagi točkovanja izbrana dva
ali več ponudnikov se koncesija drugemu
ali naslednjemu ponudniku podeli le če in-
deks pokritosti po podelitvi predhodnemu
ne presega 115.

14. Rok za izbor ponudnikov, izdajo
odločbe in sklenitev koncesijske pogod-
be: Minister za delo, družino in socialne
zadeve bo na podlagi poročila o pregledu
in presoji ponudb strokovne komisije, naj-
kasneje v roku 30 dni po prejema poročila
izbral ponudnike, ki jim bo z odločbo ali
odločbo z odložilnim pogojem podelil kon-
cesijo za opravljanje storitve, ki je predmet
koncesije.

Izbranim ponudnikom, ki bodo predložili
dokazila iz drugega odstavka 18. člena Pra-
vilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva, bo koncedent izdal odločbo o po-
delitvi koncesije z odložilnim pogojem, iz-
branim ponudnikom, ki bodo predložili do-
kazila iz prvega odstavka 18. člena navede-
nega pravilnika pa odločbo o podelitvi kon-
cesije.

Rok za začetek izvajanja dejavnosti bo
koncendent določil tako, da bo upošteval
okvirno razporeditev iz 4. točke natečaja in
izjavo ponudnika.

Z izbranimi ponudniki bo podpisana po-
godba o koncesiji po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije oziroma odločbe o po-
delitvi koncesije z odložilnim pogojem.

Ponudniki, ki jim bo koncendent izdal
odločbo o podelitvi koncesije z odložilnim
pogojem, bodo morali pred začetkom
opravljanja dejavnosti koncendentu predlo-
žiti tudi dokazila iz petega in šestega od-
stavka 19. člena Pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva in dokazila
o izpolnitvi drugih pogojev, določenih z
odločbo.

15. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisno dokumentacijo dobijo
interesenti na recepciji Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kot-
nikova 5, IV nadstropje.

Dodatne informacije o javnem natečaju
je mogoče dobiti po telefonu ali osebno
med 9. in 10. uro od ponedeljka do petka,
v času do 16. maja 2003 pri Tomažu Čebu-
lju, na telefon 01/478-34-16 in pri Alešu
Kendi, na tel. 01/478-32-43.

Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumen-

tacije,
– prijavo na natečaj,
– Program razvoja varstva starejših do

leta 2005,
– pregled pokritosti potreb po stanju de-

cember 2003,
– opis podrobnejših kriterijev za izbiro,

– osnutek pogodbe o koncesiji,
– obrazce (OSK, PK, CK, TPK, FVK, IK,

IPK, PFPK-1, PFPK-2),
– obrazec bančne garancije za resnost

ponudbe,
– izjava banke o izdaji bančne garancije

za dobro izvedbo posla na predpisanem
obrazcu,

– Pravilnik o koncesijah na področju so-
cialnega varstva.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 3161-6/2003 Ob-89980
Na podlagi 65. in 66. člena Energetske-

ga zakona (Ur. l. RS, št. 79/99), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur.
l. RS, št. 118/2002), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2003
in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02) in 7. pogla-
vja Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01) objavljamo

javni razpis
za finančne spodbude za investicije v
povečanje energetske učinkovitosti

starejših stanovanjskih stavb
1. Oddajo subvencij razpisuje: Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, Agen-
cija Republike Slovenije za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91 (nada-
lje: Agencija).

2. Predmet razpisa, pogoji in merila
Namen javnega razpisa je finančno

spodbujanje učinkovite rabe energije v sta-
rejših stanovanjskih stavbah. Podprti bodo
ukrepi, ki omogočajo znatne prihranke to-
plote za ogrevanje stavbe ter izboljšujejo
bivalne pogoje. Z izvedenimi ukrepi naj bi
se pri starejših stanovanjskih stavbah čim
bolj približali prihrankom in učinkom, kot
jih je mogoče doseči pri novih stavbah z
uporabo Pravilnika o toplotni zaščiti in učin-
koviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št.
42/02), (v nadaljevanju: Pravilnik).

Na javnem razpisu lahko sodelujejo fi-
zične osebe, ki so etažni lastniki stanovanj
in poslovnih prostorov v večstanovanjskih
stavbah ter lastniki individualnih stanovanj-
skih stavb v Sloveniji.

Predlagatelji so lahko tudi pooblaščene
osebe ali upravniki stavb, ki jih etažni lastni-
ki pisno pooblastijo za izvedbo izbranih
ukrepov na celotnem objektu.

Pravne osebe, ki so lastniki stanovanj-
skih in poslovnih prostorov, ne izpolnjujejo
pogojev za dodelitev finančne spodbude,
čeprav so udeleženi v investiciji glede na
svoj solastniški delež.

Razpis se nanaša na stanovanjske stav-
be, katerih gradnja je bila pričeta do vključ-
no leta 1980.

Z izvedbo investicije z ukrepi, navedeni-
mi v spodnji tabeli, se morajo zmanjšati to-
plotne izgube stavbe za najmanj 10.000
kWh na leto, izračunane v skladu s Pravilni-
kom.

Finančne spodbude se bodo dodeljeva-
le v obliki nepovratnih sredstev za investicij-
ske projekte toplotne sanacije določenih
gradbenih konstrukcij v stavbi in sicer za
izvedbo sledečih ukrepov:
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Normativna toplotna Višina finančne
prehodnost Umax spodbude

Gradbena konstrukcija W/m2K SIT/m2

1. zunanje stene 0,40 1000
2. zunanja stena in strop proti terenu 0,55 1000
3. strop proti neogrevanemu podstrešju 0,25 700
4. a) poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,20 700

b) ravna streha
c) strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak

6. zamenjava oken 1,40 4000
7. zamenjava zasteklitve 1,10 1000

Prijava na razpis mora vsebovati:
1. prošnjo z osebnimi podatki prostilca

(in sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega
prebivališča, strokovne izobrazbe, delovne-
ga mesta in delovne dobe), zakonski stan,
osebne podatke zakonca, število in starost
otrok in podatke o tem, ali bi službeno sta-
novanje uporabljal prosilec sam, oziroma
kdo naj bi ga poleg prosilca uporabljal (so-
rodstvena vez s prosilcem),

2. potrdilo o stalnem in začasnem prebi-
vališču,

3. izjavo prosilca, da po 9. členu Stano-
vanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za pri-
dobitev službenega stanovanja,

4. predlog predstojnika organa z obraz-
ložitvijo o številu kadrovskih točk po 13. čle-
nu Stanovanjskega pravilnika,

5. podatke o delovnem mestu prosilca
in o tem, v katero skupino sodi po 12. čle-
nu Stanovanjskega pravilnika,

6. podatek o delovni dobi v organu in na
funkciji oziroma delovnem mestu v kraju,
kjer kandidira za stanovanje (14. člen).

Prosilec mora prošnjo iz prve točke, do-
kazilo iz druge točke in izjavo iz tretje točke
prejšnjega odstavka predložiti predstojniku
sodišča oziroma državnega tožilstva oziro-
ma sodniku za prekrške I. stopnje, do 28.
marca 2003. Predstojniki okrajnih sodišč in
sodniki za prekrške I. stopnje, vse dospele
vloge s predlogom iz četrte in podatkom iz
pete ter šeste točke prejšnjega odstavka,
predložijo predsedniku pristojnega okrož-
nega sodišče oziroma predsedniku Senata
za prekrške RS.

Komisija bo upoštevala le tiste vloge, ki
jih bodo predsedniki sodišč, vodje državnih
tožilstev in predsednica Senata za prekrške
RS, z vsemi podatki iz tega razpisa poslali
na Ministrstvo za pravosodje - Stanovanjska
komisija za dodeljevanje stanovanj sodni-
kom, državnim tožilcem, sodnikom za pre-
krške in osebju na sodiščih, državnih tožil-
stvih in v organih za postopek o prekrških,
Župančičeva 3, Ljubljana do 14. aprila
2003.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-90093
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega

zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št.
3/98, 90/98, 6/99, 61/00, 64/00,
91/00 in 59/02) objavlja Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, Ljubljana

javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih

letovanj
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je

izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj v
organizirani in strokovno vodeni zdravstveni
koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospita-
lizirani ali pogosteje bolni.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis: splošni pogoji za
izbiro organizatorja zdravstvenih letovanj na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

3. Merila za izbiro organizatorja zdrav-
stvenih letovanj: merila za izbiro najprimer-
nejšega organizatorja zdravstvenih letovanj
so navedena v razpisni dokumentaciji.

4. Okvirna vrednost sredstev: zavod bo
za zdravstveno letovanje zagotovil sredstva

Ukrep na gradbeni konstrukciji ustreza
pogojem razpisa, če je izveden v skladu s
projektno dokumentacijo in je dosežena to-
plotna prehodnost po izvedbi ukrepa enaka
ali manjša od normativne Umax.

Zamenjana okna in okna, v katere je bila
vgrajena ustrezna zasteklitev, morajo izpol-
njevati tudi preostale zahteve 12. in 22. čle-
na Pravilnika.

Za finančno spodbudo lahko zaprosi pre-
dlagatelj, ki je v vlogi predložil ustrezno do-
kumentacijo za izvedbo ukrepov toplotne
zaščite stavbe z izračunom prihrankov po-
trebne toplote za posamezno gradbeno kon-
strukcijo.

Etažni lastniki v večstanovanjskih stav-
bah se morajo sporazumeti o svojih deležih
pri investiciji. V vlogi morajo priložiti izjavo
oziroma fotokopijo drugega že sprejetega
dokumenta, iz katerega so razvidni njihovi
solastniški deleži, ki bodo osnova za dolo-
čitev deležev financiranja investicije.

Investicija se mora pričeti po objavi jav-
nega razpisa. Izvedba mora biti v skladu z
vsebino predložene vloge in mora biti za-
ključena najkasneje do 15. oktobra 2003.

Predmet razpisa in pogoji so natančneje
razvidni iz razpisne dokumentacije.

Celotna finančna spodbuda se določi na
osnovi vsote zmnožkov vrednosti spodbud
iz zgornje tabele in površine posamezne
gradbene konstrukcije. Ne glede na to ce-
lotna dodeljena finančna spodbuda ne mo-
re presegati 10% investicijske vrednosti in
ne more biti večja od 5.000.000 SIT.

3. Skupna višina sredstev, namenjenih
za finančne spodbude na proračunski po-
stavki 2591 proračuna RS za leto 2003,
znaša 60,000.000 SIT.

Nepovratna sredstva se bodo dodelje-
vala do porabe sredstev po zaporedju pre-
dloženih popolnih vlog, v skladu s predpisi
in sklenjeno pogodbo.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev
(za izplačila finančnih spodbud): do konca
leta 2003.

5. Rok za predložitev vlog je najkasneje
do 15. 9. 2003 oziroma do objave o porabi
sredstev. Rok za predložitev vlog za prvo
odpiranje je 16. 4. 2003.

Predlagatelj pošlje vlogo za investicijske
ukrepe v stavbi kot celoti v zaprti ovojnici na
naslov: Agencija RS za učinkovito rabo ener-
gije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. V levem
spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno oz-
načen pripis “Vloga za finančno spodbudo
JR-ST – Ne odpiraj!“ in v levem zgornjem
kotu mora biti naveden polni naslov predla-
gatelja. Neustrezno dostavljene ali označe-
ne vloge ne bodo uvrščene v vrstni red pri-
spetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnje-
ne prosilcem.

8. Odpiranje po zaporedju dospelih
vlog, ki bodo vložene en dan pred prvim
odpiranjem bo izvedla komisija Agencije.
Odpiranje ne bo javno, potekalo bo v pro-
storih Agencije RS za učinkovito rabo ener-
gije, Dimičeva 12, Ljubljana, in bo pričeto
dne 17. 4. 2003. Nadaljnja odpiranja vlog
se bodo izvajala sprotno do 15. 9. 2003
oziroma do porabe sredstev.

9. Prosilci bodo o odločitvi Agencije o
ustreznosti vloge oziroma dodelitvi finančne
spodbude obveščeni v roku 45 dni od dne-
va predložitve vloge.

10. Razpisna dokumentacija bo v roku 3
dni od te objave dostopna na spletni strani
www.gov.si/aure. Naročite jo lahko tudi s
pisnim zahtevkom na naslov agencije ali po
faksu 01/300-69-91 do objave o porabi
sredstev.

11. Dodatne informacije o razpisu lahko
dobite po tel. 01/300-69-90 vsak ponede-
ljek in sredo od 9. do 12. ure in v energet-
sko svetovalnih pisarnah pri pooblaščenih
energetskih svetovalcih, ki lahko tudi nudijo
nasvete in pomoč predlagateljem glede vr-
ste ukrepov v stavbi in o navedbi tehničnih
podatkov za izvedbo ukrepov v vlogi. Za
obisk v energetsko svetovalni pisarni se lah-
ko predlagatelji dogovorijo po navodilu iz
seznama pooblaščenih svetovalcev, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Agencija RS za učinkovito
rabo energije

Št. 363-01-1/2003 Ob-90127
Na podlagi 16. člena Stanovanjskega pra-

vilnika (št. 362-32/95 z dne 7. 1. 1998) in
Sprememb in dopolnitev stanovanjskega pra-
vilnika (št. 362-32/95 z dne 31. 3. 1998)
Stanovanjska komisija za dodeljevanje stano-
vanj sodnikom, državnim tožilcem, sodnikom
za prekrške in osebju na sodiščih, državnih
tožilstvih in v organih za postopek o prekrških
(v nadaljnjem besedilu: komisija) objavlja

razpis
za oddajo službenih stanovanj v najem

Predmet oddaje:
– garsonjera v Ljubljani v izmeri

36,55 m2, Cesta 24. junija 33/I nadstropje,
– dvosobno stanovanje v Kopru v izmeri

58,90 m2, Prisoje 6/V nadstropje,
– enosobno stanovanje v Kopru v izmeri

27,30 m2, Krožna 6/IV nadstropje.
Vsa stanovanja so opremljena in vseljiva

takoj.
Na razpis se lahko javijo funkcionarji in

drugi zaposleni pri sodiščih, državnih tožil-
stvih in v organih za postopek o prekrških,
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev službe-
nega stanovanja po zgoraj navedenem Sta-
novanjskem pravilniku.
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v znesku 398,070.567 SIT, kot je navede-
no v Sklepu Upravnega odbora o planu
zdravstvenega letovanja otrok za leto 2003.

5. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudbe morajo biti naročniku
dostavljene osebno ali po pošti na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vloži-
šče – soba št. 51, najkasneje do 31. 3.
2003 do 12. ure.

Prepoznih, nepravilno označenih in ne-
popolnih ponudb naročnik ne bo upošteval.

Na vsakem ovitku ponudbe mora biti na-
pisano:

– naslov naročnika;
– v levem spodnjem kotu oznaka razpi-

sa, na katerega se ponudba nanaša (Javni
razpis – Zdravstveno letovanje) in številka
Uradnega lista RS, v katerem je bil javni
razpis objavljen ter vidno označeno “Ne od-
piraj – Ponudba”;

– na hrbtni strani ovitka mora biti napi-
san naziv in naslov ponudnika – pošiljate-
lja, da mu je, v primeru nepravočasno pre-
dložene ponudbe le-to mogoče vrniti ne-
odprto.

6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje do
dne 20. 5. 2003.

7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani http://zzzs.si/novosti ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v sobi 235 na Mi-
klošičevi 24, Ljubljana.

8. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo zainteresirani po tel.
30-77-383, e-pošta: alojz.stepec@zzzs.si,
faks: 30 77 424 ali na naslovu Miklošičeva
24, Ljubljana.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-90097
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove stavbnih

lupin v okviru akcije “Ljubljana – moje
mesto” v letu 2003

1. Predmet razpisa: izbira stavb za sofi-
nanciranje celovite obnove uličnih pročelij
in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin) na
območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo
MOL sofinancirala predvidoma v letu 2003
in 2004.

2. Sredstva in višina sofinanciranja:
a) Z javnim razpisom je po Programu

“Ljubljana – moje mesto” v letu 2003 za
obnovo stavbnih lupin predvidenih
40,000.000 SIT. Sredstva se bodo lahko
koristila šele po sprejetju proračuna za
l. 2003.

b) Obnova stavbnih lupin se sofinancira:
– v višini 25% vrednosti pogodbenih del

za stavbe, ki bodo vključene v akcijo po
splošnih merilih, ki so navedena v 5. točki,

– v višini 33% za stavbe na območjih, ki
so bila razglašena za kulturni spomenik
(npr.: staro mestno jedro) ter stavbe, ki jih
je Zavod za kulturno dediščino, OE Ljublja-

na, uradno predlagal za razglasitev za arhi-
tekturni spomenik,

– v višini 50% za stavbe, ki so bile raz-
glašene za arhitekturni spomenik.

c) Pri zahtevnih investicijah bo delež so-
financiranja ne glede na opisan način sofi-
nanciranja določen za vsak primer posebej
glede na v proračunu razpoložljiva sredstva.

d) Lastnike stavb seznanjamo, da lahko
pri Stanovanjskem skladu ljubljanskih ob-
čin, Zarnikova 3, Ljubljana, zaprosijo za po-
sojilo po ugodni obrestni meri za pokritje
lastnih deležev pri obnovi stavbnih lupin.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) na razpisu lahko glede na razpoložlji-

va sredstva sodelujejo le fizične osebe;
b) stavba mora biti pomembna z vidika

kulturne dediščine (spomeniško varstveni in
arhitekturni pomen stavbe ter njen ambien-
talni pomen v veduti mesta);

c) lastniki morajo imeti zagotovljena sred-
stva za pokritje svojih deležev obnovitvenih
del stavbne lupine;

d) lastniki morajo imeti poravnane fi-
nančne obveznosti do Mestne občine Ljub-
ljana.

4. Vsebina prijave:
a) navedba lokacije s priloženo fotografi-

jo stavbe,
b) popis potrebnih del s strokovno oce-

no vrednosti ali s predračunom predvidenih
del obnove stavbne lupine,

c) dokazilo o lastništvu oziroma solastniš-
tvu stavbe in načrt parcele (mapna kopija);

d) izjava o zagotovitvi preostalih 75% ozi-
roma 67% oziroma 50% sredstev (v stavbi z
več lastniki morajo izjavo podpisati vsi la-
stniki);

e) izjava vseh lastnikov, da soglašajo, da
bo izvajalec del izbran skladno z določili
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00),

f) izjava vseh lastnikov, da soglašajo, da
se bo stavba obnavljala po kulturno varstve-
nih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda
za kulturno dediščino, OE Ljubljana,

g) dokazilo o vplačilu 25.000 SIT na
transakcijski račun MOL, Mestne uprave,
Mestni trg 1, št.: 01261-0100000114,
sklic: 201004, “LMM – razpis za obnovo
stavbnih lupin“. Navedena sredstva se vpla-
čajo kot zagotovilo za resnost ponudbe in
bodo v primeru, da stavba na tem javnem
razpisu ne bo izbrana, vrnjena plačniku v
roku 30 dni po poteku razpisa. Prosilci
morajo v vlogi navesti številko tekočega
računa, kamor se sredstva vrnejo. Če je
stavba na tem razpisu izbrana, se sredstva
vrnejo po zaključku obnovitvenih del. Če
lastniki od izvedbe odstopijo se sredstva
ne vrnejo,

h) ob vložitvi vloge so dolžni prosilci pla-
čati upravno takso v višini 50 točk oziroma
850 SIT (skladno s tarifno številko 1 taksne
tarife Zakona o upravnih taksah in četrtim
odstavkom 6. člena Zakona o upravnih tak-
sah, Ur. l. RS, št. 8/00, 76/02). Upravno
takso plačajo v upravnih kolekih, ki jih pri-
pnejo na prijavo.

5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokov-

na komisija, ki bo stavbe vrednotila (točko-
vala) glede na:

a) pomen objekta z vidika kulturne dedi-
ščine in arhitekturne vrednosti: 0 – 3 točke;

b) ambientalni pomen objekta v veduti
mesta (npr.: stavbe v starem mestnem je-
dru, stavbe v historičnem ali secesijskem
predelu ob Miklošičevi ul. ali drugje po Ljub-
ljani): 0 – 2 točki;

c) lega stavbe v predelu, ki je že delno
urejen (zaključevanje že delno urejenih me-
stnih ambientov): 0 – 2 točki;

d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (šir-
ši pomen za mesto): 0 – 3 točke;

e) dotrajanost stavbe: 0 – 2 točki;
f) investicijsko manj zahtevne stavbe (z

razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim
več stavb): 0 – 2 točki;

g) sodelovanje na razpisu “Ljubljana mo-
je mesto” v minulih letih: 0 – 1 točka.

Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red.

6. Kraj in rok za oddajo prijav: pisne
prijave je potrebno predložiti na naslov Me-
stna občina Ljubljana, Mestna uprava, Od-
delek za urbanizem, Poljanska 28, Ljublja-
na, do vključno 15. 4. 2003 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici s
pripisom “Javni razpis LMM – obnova lupin.
Ne odpiraj!”.

Upoštevane bodo le popolne prijave z
vsemi zahtevanimi podatki, izjavami in origi-
nalom dokazila o plačilu.

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 4.
2003 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Oddelka za urbanizem, Poljan-
ska 28/1. nadstr., Ljubljana.

7. Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila dobite na naslo-

vu: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Oddelek za urbanizem, Poljanska 28,
Ljubljana, tel. 306-15-52 oziroma po elek-
tronski pošti na naslov: urbanizem@ljublja-
na.si ali na podjetju Imovina d.o.o., Trg MDB
14, Ljubljana, tel. 425-61-66, vsak pone-
deljek in sredo od 10. do 12. ure.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v 30 dneh po končanem razpi-
su.

Mestna občina Ljubljana

Št. 3333-2/2003 Ob-90008
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
drugega odstavka 36. člena Odloka o kon-
cesiji za upravljanje obmorskega mestnega
kopališča v Kopru (Uradne objave, št. 6/97)
in na podlagi 42. člena Statuta Mestne ob-
čine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in
30/01) izdajam naslednji

sklep o javnem razpisu
1. Objavi se sklep o javnem razpisu za

pridobitev koncesionarja za upravljanje ob-
morskega mestnega kopališča v Kopru.

2. Besedilo razpisa iz 1. točke se glasi:
“Mestna občina Koper objavlja javni raz-

pis za pridobitev koncesionarja za upravlja-
nje obmorskega mestnega kopališča v Ko-
pru.

1. Predmet koncesije je, v skladu z do-
ločilom prvega odstavka 1. člena Odloka o
koncesiji za upravljanje obmorskega me-
stnega kopališča v Kopru (v nadaljnjem be-
sedilu: Odlok o koncesiji), upravljanje jav-
nega objekta – obmorskega mestnega ko-
pališča v Kopru.

Obmorsko mestno kopališče v Kopru
obsega zemljišče, akvatorij (vodno površi-
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no), objekte infrastrukturo in vegetacijo na
zemljišču kopališča ter inventar. Natančen
seznam sestavin kopališča in posebej opre-
delitev javnega dobra, ki se predaja v uprav-
ljanje koncesionarju, vsebuje razpisna do-
kumentacija.

Koncesija obsega upravljanje, vzdrževa-
nje in posodabljanje objektov na kopališču,
investicijske posege za izboljšanje ponud-
be kopališča, organizacijo dejavnosti, ki
uporabnikom kopališča zagotavlja varno in
nemoteno rekreacijo v skladu z namem-
bnostjo kopališča in predpisi, izvajanje in
organizacijo gostinske in drugih dejavnosti
na kopališču v dopolnitev rekreacijske po-
nudbe.

2. Koncesionar, ki bo dejavnost uprav-
ljal, je lahko fizična ali pravna oseba, ki do-
kaže, da je, v skladu s predpisi, usposob-
ljen in sposoben na podlagi z Zakonom o
javnih naročilih določenih pogojev (Ur. l. RS,
št. 39/00) za opravljanje dejavnosti, ki so
predmet koncesije; pogoji so sestavni del
razpisne dokumentacije na obrazcu za ugo-
tavljanje usposobljenosti in navodila o nači-
nu dokazovanja usposobljenosti in prizna-
nje sposobnosti ponudnika.

Ponudnik mora biti usposobljen za pri-
dobitev odločbe, za opravljanje naslednjih
dejavnosti:

a) 0/92.72 - druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n. (v smislu Zakona o varstvu pred
utopitvami) in

b) H 55.302 - dejavnost okrepčevalnic.
3. Koncesija se podeli za dobo 20 let.
4. Rok za oddajo ponudbe je 30. 4.

2003. Ponudbo s prilogami – v zapečateni
ovojnici z oznako “Razpis za koncesijo ko-
pališče – ne odpirati!“ in z vidno označeno
identifikacijo ponudnika, se pošlje po pošti
s povratnico ali preda osebno na naslov:
Mestna občina Koper, Urad za gospodar-
ske javne službe in promet, Verdijeva 10,
6000 Koper.

5. Ponudbi morajo biti priložene izpol-
njene:

5.1. kopije dokumentov, s katerimi se
dokazuje izpolnjevanje določenih pogojev
iz 41. člena Zakona o javnih naročilih (obra-
zec za ugotavljanje usposobljenosti in navo-
dila o načinu dokazovanja usposobljenosti
in priznanje sposobnosti ponudnika);

5.2. ponudba (obrazec ponudbe);
5.3. vzorec pogodbe (parafiran), ki se

po dogovoru z izbranim ponudnikom po po-
trebi dodatno uskladi;

5.4. osnutek kopališkega reda (parafi-
ran) z morebitnimi pripombami, ki se po
potrebi uskladijo, vendar za koncedenta ni-
so obvezne;

5.5. garancija za resnost ponudbe ali
dokaz o vplačani varščini;

5.6. garancija za izpolnitev pogodbenih
obveznosti;

5.7. izjave ponudnika:
5.7.1. o resničnosti podatkov;
5.7.2. o poravnanih zapadlih poslovnih

obveznostih;
5.7.3. o nekaznovanosti vodstvenih de-

lavcev;
5.7.4. o nekaznovanosti, zaradi katere

bi ponudnikom bilo prepovedano opravljati
dejavnost;

5.7.5. o tehnični, kadrovski in finančni
sposobnosti;

5.7.6. o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije;

5.7.7. o sprejemanju zahteve o minimal-
nem obsegu vlaganj potrebnih za pridobitev
znaka modre zastave, vzdrževalnih in dru-
gih nujnih delih, skladno z razpisno doku-
mentacijo in da bo o vseh izvedenih delih
obveščal koncedenta;

5.7.8. o sprejemanju izhodiščnih tarif in
mehanizma njihovega prilagajanja;

5.7.9. o izpolnjevanju 4. ali 5. člena Pra-
vilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb,
ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti;

5.7.10. o zagotovitvi kontrole higienske
kvalitete kopalnih vod po pooblaščeni orga-
nizaciji, v skladu z določbami Pravilnika o
higienskih zahtevah za kopalne vode in za-
htevah za pridobitev znaka modre zastave;

5.7.11. da bo začel z opravljanjem dejav-
nosti v polnem obsegu petnajsti dan po pod-
pisu koncesijske pogodbe, najkasneje pa
15. junija 2003 ne glede na podpis pogod-
be;

5.7.12. da bo pred sklenitvijo koncesij-
ske pogodbe poravnal bivšemu koncesio-
narju neamortizirana sredstva v višini
155,387.225 SIT;

5.7.13. da bo v enem letu po sklenitvi
koncesijske pogodbe, po idejnem projektu
koncedenta v imenu občine in za svoj račun
pridobil projekt, upravno dovoljenje in finan-
ciral investicijo v dvig kvalitete gostinskega
lokala iz sedanjega tipa “specializirana
okrepčevalnica“ v tip “gostilna“,

5.7.14. da bo pridobil odločbo o izpol-
njevanju pogojev za opravljanje dejavnosti;

5.8. organizacijsko tehnični elaborat z
naslednjimi elementi:

5.8.1. ureditev kopališča (po predpisih
– v opisni in grafični obliki ter v skladu z
zahtevami za pridobitev znaka modre zasta-
ve, po priloženem vprašalniku) in program
izvajanja drugih, dopolnilnih dejavnosti;

5.8.2. organizacijo službe z opredelitvi-
jo potrebnih kadrov po strokah in stopnjah
izobrazbe in načinom pridobivanja kadrov;

5.8.3. način vodenja računovodstva;
5.9. finančni elaborat, ki naj na podlagi

razpisne dokumentacije in lastne ponudni-
kove ocene obsega in strukture delovanja
javne službe vsebuje:

5.9.1. program minimalnega investicij-
skega vzdrževanja in investicij;

5.9.2. projekt posodabljanja in dopol-
njevanja kopališke infrastrukture (upošteva-
joč dejstvo, da se pogoji za podelitev znaka
modre zastave ugotavljajo za vsako kopalno
sezono posebej, katere mora koncesionar
izpolnjevati) s finančno kalkulacijo in viri fi-
nanciranja;

5.9.3. projekcijo stroškov rednega de-
lovanja službe;

5.9.4. projekcijo rezultatov poslovanja
po prvih dveh letih veljavnosti koncesijske
pogodbe;

5.9.5. posebne ugodnosti za prebivalce
Mestne občine Koper, v primeru nakupa
sezonskih abonmajev;

5.9.6. znesek morebitne odškodnine,
skladno z 20. členom Odloka o koncesiji;

5.10. pogodba ali predpogodba z zava-
rovalnico o zavarovanju pred odgovornostjo
koncesionarja, za škodo, ki nastane ljudem
in na predmetih na kopališču, z najnižjo viši-
no zavarovalne vsote 5,000.000 SIT letno;

5.11. dokaz o vplačani varščini (submi-
sijski kavciji) v znesku 15,000.000 SIT na
podračun proračuna Mestne občine Koper,
številka 1250-0100005794, z oznako “var-
ščina – razpis - kopališče“. Ponudniku, ki v
razpisu ne uspe, se varščina vrne v treh
dneh po dokončnosti odločbe o izbiri kon-
cesionarja, v nominalnem znesku; izbrane-
mu ponudniku se varščina vrne, če sklene
koncesijsko pogodbo. Namesto dokaza o
vplačani varščini lahko ponudnik predloži
nepreklicno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 15,000.000 SIT. V roku
trajanja te garancije mora izbrani ponudnik
skleniti pogodbo, v nasprotnem primeru lah-
ko naročnik vnovči garancijo za resnost po-
nudbe;

5.12. izpolnjen vprašalnik z izjavo in pri-
logami “ Modra zastava“.

6. Merila za ocenitev ponudb
Ponudnik mora v celoti izpolnjevati po-

goje iz 5. točke tega sklepa. Če je takih
ponudb več, se odločitev opravi ob upošte-
vanju naslednjih meril:

– ocena organizacijsko tehničnega ela-
borata do 30 točk,

– ocena finančnega elaborata do 25
točk,

– višina tarif in posebnih ugodnosti za
prebivalce Mestne občine Koper do 20
točk,

– višina ponujene odškodnine skladno z
20. členom Odloka o koncesiji za upravlja-
nje obmorskega mestnega kopališča Koper
do 15 točk.

Najugodnejša bo ponudba, ki bo ob iz-
polnjevanju pogojev iz 5. točke tega sklepa
dosegla najvišje število točk. Ponudniki se
po vsakem posameznem kriteriju razvrstijo
po kvaliteti z vidika interesov koncedenta
oziroma uporabnikov, pri čemer najboljša
oziroma najugodnejša ponudba dobi mak-
simalno število točk, vsaka nadaljnja pa pet
točk manj.

7. Interesenti pridobijo razpisno doku-
mentacijo in potrebne informacije o konce-
siji pri Uradu za gospodarske javne službe
in promet po predhodni telefonski najavi
(Andreja Ostanek, tel. 05/66-46-299).

8. Razpisna dokumentacija obsega:
– integralno besedilo sklepa o javnem

razpisu (1);
– povabilo k oddaji ponudbe (2);
– obrazec ponudbe (3);
– navodila ponudnikom za izdelavo po-

nudbe (4);
– obrazec za ugotavljanje usposobljeno-

sti in navodila o načinu dokazovanja uspo-
sobljenosti in priznanje sposobnosti ponu-
dnika (5);

– izhodiščne tarife in merila za podro-
bnejše opredeljevanje posameznih tarifnih
postavk (6);

– obračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, ki bremeni koncesio-
narja (7);

– natančen seznam sestavin kopališča,
ki se predaja v upravljanje koncesionarju (8);

– vzorec pogodbe (9);
– osnutek kopališkega reda (10);
– obrazci izjav od št. 1-14 (11);
– obrazec garancije za resnost ponud-

be (12);
– obrazec garancije za izpolnitev pogod-

benih obveznosti (13);
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– vprašalnik modra zastava (14);
– nujna vzdrževalna dela, ki morajo biti

opravljena pred kopalno sezono (15);
– kopijo pravilnika o varnosti v urejenih

kopališčih (16);
– kopijo pravilnika o higienskih zahtevah

za kopalne vode (17);
– kopijo Zakona o varstvu pred utopitva-

mi (18);
– kopijo odloka o koncesiji (19);
– kopijo odloka o posebnih ukrepih za

varstvo pred utopitvami (20);
– kopijo Pravilnika o minimalni stopnji

izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostin-
ski dejavnosti (21).

Za pridobitev razpisne dokumentacije je
potrebno predhodno plačati materialne stro-
ške v višini 20.000 SIT (DDV je že vključen)
na podračun proračuna Mestne občine Ko-
per, št. 01250-0100005794, z oznako “raz-
pisna dokumentacija – kopališče“.

9. O kraju, datumu in uri odpiranja po-
nudb bodo vsi interesenti, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo, pisno obveščeni
najkasneje 3 dni prej.

10. O izbiri najboljšega ponudnika bo
koncedent odločil najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik je dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v 8 dneh
potem, ko mu koncedent uradno ponudi v
podpis predlog, ki je skladen z odlokom,
razpisnimi pogoji ter razpisno ponudbo iz-
branega koncesionarja, sicer se koncesija
ne podeli.“

3. Besedilo, določeno v 2. točki tega
sklepa se objavi v Uradnem listu RS. Za
objavo poskrbi Urad za gospodarske javne
službe in promet.

4. Ta sklep velja takoj.
Mestna občina Koper

Ob-90050
Občina Mežica na podlagi Pravilnika o

merilih in načinu izbire projektov, progra-
mov in dejavnosti na področju kulture, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov, programov in dejavnosti na

področju kulture, ki jih bo Občina
Mežica sofinancirala iz občinskega

proračuna za leto 2003
1. Na razpisu lahko sodelujejo društva,

organizacije, zavodi in posamezniki, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Mežica, da
izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da ima-
jo določeno število članov iz Občine Meži-
ca ali da je njihovo delovanje oziroma so
njihovi projekti drugače povezani z Občino
Mežica,

– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih oziroma da so ustanovljeni v skla-
du s predpisi, ki urejajo njihov status in de-
lovanje,

– da imajo materialne, kadrovske in dru-
ge pogoje za delovanje,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
velja za društva,

– da predložijo ustrezen program dela –
letni načrt.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirale:

a) Dejavnosti:
– dejavnost registriranih kulturnih druš-

tev in njihovih sekcij,
– kulturna dejavnost drugih društev,
– strokovno izobraževanje članov druš-

tev,
– galerijska dejavnost.
b) Projekti:
– priprava in izvedba kulturnih priredi-

tev,
– udeležba na skupinski kulturni prire-

ditvi,
– kulturni program na drugih prireditvah,
– udeležba na območnih, državnih in

mednarodnih srečanjih.
c) Programi:
– programi varstva kulturne dediščine,
– programi spodbujanja umetniškega

ustvarjanja,
– programi spodbujanja kulturne dejav-

nosti v vrtcu, v šoli in med mladino,
– novi mediji in nove pobude.
3. Predlagatelji morajo posredovati na-

tančen opis dejavnosti, projektov in progra-
mov s predvidenim številom udeležencev,
krajem izvajanja, s finančno konstrukcijo
stroškov in navedenimi viri sofinanciranja.

4. Predlagatelji morajo prijavi priložiti iz-
polnjeno vlogo, ki jo dobijo na sedežu Ob-
čine Mežica.

5. Rok za prijavo na razpis je do 15. 4.
2003.

6. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z kriteriji in merili za vrednote-
nje dejavnosti, projektov in programov, ki
se sofinancirajo iz občinskega proračuna.

7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2003.

8. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica s
pripisom “Javni razpis – kultura“.

9. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Mežica, tel. 82-79-350.

Občina Mežica

Ob-90048
Občina Mežica na podlagi 10. člena Za-

kona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Mežica objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu 2003

Občina Mežica sofinancirala iz
občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, zveze športnih društev, ki jih usta-
novijo društva za posamezna področja ozi-
roma športne panoge, zavodi, gospodar-
ske družbe, zasebniki in druge organizaci-
je, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na po-
dročju športa, javni zavodi s področja vzgo-
je in izobraževanja v Občini Mežica.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

1) interesna športna vzgoja otrok, mladi-
ne in študentov,

2) športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

3) športna vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),

4) vrhunski šport,

5) kakovostni šport,
6) športna rekreacija,
7) šport invalidov,
8) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov,
9) delovanje zvez športnih društev,
10) informatika in založništvo v športu,
11) propagandna dejavnost v športu.
3. Predlagatelji programov morajo po-

sredovati natančen opis programa s predvi-
denim številom udeležencev, krajem izvaja-
nja programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni morajo biti viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na sedežu
Občine Mežica.

6. Rok za prijavo na razpis je do 15. 4.
2003.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z letnim programom športa in
z merili za vrednotenje financiranja progra-
mov športa, ki se sofinancirajo iz občinske-
ga proračuna.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2003.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica s
pripisom “Javni razpis – šport“.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Mežica, tel. 82-79-350.

Občina Mežica

Ob-90126
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena odlo-
ka o uresničevanju javnega interesa na po-
dročju športa v Občini Hrpelje–Kozina, Ob-
čina Hrpelje–Kozina objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa v javnem interesu v
Občini Hrpelje–Kozina, v letu 2003
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izva-

jalcev programov, in sicer:
1.1. Šport otrok in mladine, za pro-

grame:
– športna vzgoja predšolskih otrok (do

6 let),
– športna vzgoja osnovnošolskih otrok

(od 6 do 15 let),
– tekmovanja otrok in mladine v sistemu

šolskih tekmovanj,
– programi športa nadarjenih otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport;

1.2. Programi kakovostnega in vrhunske-
ga športa;

1.3. Izobraževanje in strokovno usposab-
ljanje strokovnih kadrov v športu;

1.4. Športna rekreacija, športno rekrea-
tivna dejavnost odraslih.

2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne

osebe javnega in zasebnega prava in zase-
bniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa, iz-
vajajo programe v obsegu in načinu ki je
predviden v Nacionalnem programu športa
v Republiki Sloveniji in imajo sedež v Občini
Hrpelje-Kozina.
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2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zago-

tavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje, in ki vključujejo večje število ude-
ležencev v posamezne programe.

Športna društva in njihova združenja ima-
jo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
programov športa v javnem interesu.

3. Vsebina vloge
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje

športnih programov (obrazec JRŠHK1),
– podatke o članstvu (obrazec

JRŠHKG2),
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija

odločbe o registraciji od pristojnega uprav-
nega organa in fotokopija obvestila Stati-
stičnega urada RS o identifikaciji in razvrsti-
tvi po dejavnosti),

– program dela in finančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2003,

– izjavo odgovorne osebe, da so nave-
deni podatki v prijavi točni,

– zaključni račun za leto 2002.
4. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo, mo-

rajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov prejemnika: Ob-
čina Hrpelje–Kozina, Hrpelje, Reška cesta
14,6240 Kozina.

Vloge morajo biti oddane do 29. 3.
2003.

Na ovojnici mora biti napisano nasled-
nje:

1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis “Javni razpis na področju špor-

ta 2003“.
5. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo 31. 3. 2003.

Odpiranje ne bo javno. Razpisna komisija
bo odprla pravočasno poslane prijave in
ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne po-
goje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem
roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati,
ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to
opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo
imeli na voljo dodatni petdnevni rok. V koli-
kor kandidat v določenem roku ne dopolni
vloge bo le-ta zavržena.

Programi kandidatov bodo obravnavni
na podlagi meril za izbor izvajalcev, dolo-
čenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi
ovrednoti programe na podlagi meril za iz-
bor (uvrščanje v programe) in sofinancira-
nje programov športa, ki so sestavni del
odloka.

Ovrednotenje programov potrdi župan,
ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.

Izbrani kandidati bodo o višini dodelje-
nih sredstev obveščeni po sprejetju prora-
čuna za leto 2003.

Z izbranimi izvajalci župan sklene po-
godbe.

6. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentaci-

jo dvignejo v sprejemni pisarni Hrpelje–Ko-
zina, dodatne informacije v zvezi z razpisom
pa dobijo na tel. 05/68-00-150.

Občina Hrpelje-Kozina

Št. 403-37/2003 Ob-90145
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,

Ajdovščina objavlja na podlagi določil Odlo-
ka o proračunu občine Ajdovščina za leto
2003 (Ur. l. RS, št. 17/03) in Pravilnika o

postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01)

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev

in promocijskih aktivnosti
I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je sofinanciranje turističnih pri-
reditev in promocijskih aktivnosti za Občino
Ajdovščina. Cilj javnega razpisa je poveča-
nje turističnega obiska in promocija Občine
Ajdovščina. Občina Ajdovščina bo sofinan-
cirala prijavljene projekte, ki se bodo reali-
zirali v času od 1. 1. 2003 do 30. 12. 2003.

II. Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne in fizične osebe, ki so registri-

rane v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah,

– društva, če so registrirana v skladu z
Zakonom o društvih,

– krajevne skupnosti.
Prednost bodo imele osebe s sedežem v

Občini Ajdovščina in tiste osebe, ki za prijav-
ljene projekte niso sofinancirane iz sredstev
občinskega proračuna za leto 2003.

III. Višina razpoložljivih sredstev je
4,000.000 SIT, in sicer:

– za sofinanciranje turističnih prireditev
in promocijskih aktivnosti.

Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Ajdovščina na proračunski postavki
40299904 “promocija občine, prireditve“.
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa.

IV. Merila za dodeljevanje v razpisu za-
gotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
upravičenci prijavijo izvedbo turističnih pri-
reditev in promocijskih aktivnosti na obmo-
čju Občine Ajdovščina, ki izpolnjujejo vsaj
enega od navedenih pogojev:

– so del celovitega programa prireditve
z daljšim obdobjem trajanja,

– so sestavni del letnega koledarja pri-
reditev in je javnost z njimi vnaprej sezna-
njena v publikacijah in na drug ustrezen
način,

– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno de-

diščino in ljudske običaje,
– so okolju prijazne in poudarjajo kultur-

no identiteto občine,
– pomenijo obogatitev celovite turistič-

ne ponudbe občine,
– pomenijo oživitev mestnih jeder,
– imajo mednarodni značaj.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-

čeni tisti predlagatelji vlog, ki:
– so v stečajnem postopku,
– prijavljajo izvedbo promocijskih aktiv-

nosti, ki so več kot 30% ali v celoti sofinan-
cirane iz drugih virov občinskega prora-
čuna.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala pro-
jekte največ do 50% celotne vrednosti pri-
javljene promocijske aktivnosti.

V. Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. obrazec, iz katerega so razvidni po-

datki o prosilcu: ime in priimek ali naziv
prosilca, točen naslov, telefon, ime odgo-
vorne osebe, št. TRR, davčna številka (pri-
loga 1),

2. registracija in odločbo za opravljanje
dejavnosti ali potrdilo o vpisu v register po-
djetnikov, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
(priloga 2),

3. reference predlagatelja vloge, (pri-
loga 3),

4. dokazilo o mednarodni organizaciji pri-
reditve, če je le ta mednarodna, (priloga 4),

5. opis prijavljenega projekta, (priloga 5),
6. način izvedbe projekta in izvedbeni

roki, (priloga 6),
7. vrednost in cena celotne prireditve s

finančno konstrukcijo z navedbo virov finan-
ciranja prijavljenega projekta in navedbo
stroškov za izvedbo projekta, (priloga 7),

8. dokazilo pristojne institucije, da vla-
gatelj ni pod prisilno poravnavo, v stečaju
ali v likvidaciji, ali da je prenehal poslovati
na podlagi sodnega ali druge prisilne
odločbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
(priloga 8).

VI. Naknadno zahtevana dokumentacija:
s sklenitvijo pogodbe o črpanju dodeljenih
sredstev mora upravičenec po realizaciji
projekta predložiti še:

– poročilo o izvedbi prireditve, če le-ta
še ni bila realizirana,

– obračun prireditve.
VII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komi-

sija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo

ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.

3. Na podlagi zapisnika komisije, žu-
pan s sklepom odloči o višini dodeljenih
sredstev.

4. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.

5. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisi-
ja v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo do-
polnil, se zavrže.

VIII. Roki za predložitev vloge: najkasne-
je do 4. 4. 2003 do 12. ure.

Pisne vloge morajo biti poslane na na-
slov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in ozna-
čene z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za
promocijo občine“.

IX. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi pre-
dlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po za-
ključku razpisa.

X. Informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdov-
ščina, vsak dan od 8. do 12. ure na tel.
05/365-91-10, kontaktni osebi: Alenka Ča-
dež Kobol in Saša Stopar. Razpisno doku-
mentacijo lahko dvignete v tajništvu Občine
Ajdovščina.

Občina Ajdovščina

Št. 670-00-8/2003 Ob-90163
Na podlagi 74. člena Pravilnika o postop-

kih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 in 88/02) in 6. člen Pravilnika o po-
stopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne de-
javnosti na območju Občine Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 13/01), Občina Črnomelj objavlja
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javni razpis
za izbiro in sofinanciranje kulturnih

programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine

Črnomelj za leto 2003
Naziv in sedež naročnika: Občina Črno-

melj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
1. Predmet razpisa so finančna sredstva

iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2003,
namenjena sofinanciranju letnih kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne de-
javnosti na območju Občine Črnomelj za
leto 2003.

2. Na razpis za sofinanciranje kulturnih
programov se lahko prijavijo kulturna druš-
tva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje
dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni
ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež na območju Občine
Črnomelj;

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih kulturnih ak-
tivnosti;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih;

– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih re-
zultatih;

– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pra-
vilnika o postopku za izbiro in sofinancira-
nje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Čr-
nomelj.

3. Na razpis za sofinanciranje redne ljubi-
teljsko kulturne dejavnosti se lahko prijavijo
kulturna društva in druga društva, ki imajo v
okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež na območju Občine
Črnomelj;

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih kulturnih ak-
tivnosti;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih;

– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih re-
zultatih;

– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pra-
vilnika o postopku za izbiro in sofinancira-
nje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Čr-
nomelj.

4.1. Občina bo sofinancirala programe
in redno ljubiteljsko kulturno dejavnost za
naslednja področja:

– književnost in založništvo, uprizoritvene
umetnosti, ples in balet, vizualne umetnosti,
posredovanje koncertnih dogodkov, gledali-
ških predstav in drugih kulturno -umetniških
dogodkov s pomočjo medijev ter radijski in
televizijski kulturno-umetniški program;

– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalno dejavnost s področja kul-

ture;
– folklora;
– varstvo kulturne dediščine.

4.2. Občina Črnomelj bo sofinancirala
kulturne prireditve:

– Dan boja proti okupatorju;
– Dan državnosti;
– Dan samostojnosti;
– Ob Dnevu mrtvih.
5. Prijava mora vsebovati:
a) Izpolnjeno razpisno dokumentacijo v

skladu z navodili iz III. točke razpisne doku-
mentacije za sofinanciranje kulturnih pro-
gramov in redne ljubiteljsko kulturne dejav-
nosti na območju Občine Črnomelj za leto
2003 in zahtevane priloge. Obrazci razpi-
sne dokumentacije se lahko dvignejo v pro-
storih Občine Črnomelj, Trg svobode 3 –
sprejemna pisarna, v času uradnih ur.

b) Dokazilo o sedežu na območju Obči-
ne Črnomelj;

c) Poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2002, potrjeno na ustreznem orga-
nu društva oziroma zavoda;

d) Kopijo zaključnega računa za leto
2002, davčno številko in številko računa z
nazivom banke;

e) Program dela in finančni načrt za leto
2003;

f) Dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu ter članarini in podatke o številu
članov.

6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so sestavni del Pravilnika o postopku za
izbiro in sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na
območju Občine Črnomelj in so priložena v
razpisni dokumentaciji.

7. Rok za oddajo vloge in vseh zahteva-
nih dokumentov je 18. 4. 2003 do 12. ure
na naslovu: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, Črnomelj, sprejemna pisarna. Prijave mo-
rajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom:
“Javni razpis – Kultura 2003, ne odpiraj“.
Odpiranje prijav bo 22. 4. 2003.

8. Sklep o dodelitvi sredstev posamez-
nim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru
izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izva-
jalci bodo sklenjene pogodbe.

9. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec
Peteh, tel. 07/30-61-100.

Občina Črnomelj

Št. 650-00-2/2003 Ob-90165
Na podlagi 74. člena Pravilnika o postop-

kih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 in 88/02), 10. člena Zakona o špor-
tu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 2. člen Pravilnika
o načinu vrednotenja športnih programov in
objektov v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št.
25/00), objavlja Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, Črnomelj

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v

Občini Črnomelj za leto 2003
Naziv in sedež naročnika: Občina Črno-

melj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
I. Na razpis za sofinanciranje športnih

programov se lahko prijavijo: športna in
ostala društva, šole, VVZ, podjetja.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji za javni razpis:

1. da imajo sedež v Občini Črnomelj,

2. da so registrirani za opravljanje špor-
tne dejavnosti,

3. da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti,

4. da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,

5. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,

6. redno letno dostavljajo občini podat-
ke o članstvu, poročila o realizaciji progra-
mov, načrt aktivnosti in poročila o doseže-
nih rezultatih,

7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pra-
vilnika, ki so podlaga za vrednotenje špor-
tnih programov.

III. V letu 2003 bomo sofinancirali izva-
jalcem športnih programov naslednje vse-
bine:

1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne prireditve,
7. delovanje športne zveze,
8. priznanja športnikom in športnim de-

lavcem.
IV. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini Čr-
nomelj.

V. Rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve: rok za prijavo programov je do
14. 4. 2003 do 9. ure. Prijave pošljite v
zaprti kuverti, na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj, s pripisom “Javni
razpis – Šport 2003, ne odpiraj“. Razpisno
dokumentacijo dobite v sprejemni pisarni
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
– v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Vlad-
ka Kostelec Peteh, tel. 07/30-61-100. Od-
piranje prijav bo 15. 4. 2003.

VI. Izvajalci športnih programov morajo
oddati razpisno dokumentacijo, izpolnjeno
v skladu z navodili iz III. točke razpisne do-
kumentacije za sofinanciranje športnih pro-
gramov v Občini Črnomelj za leto 2003 in
potrdilo oziroma izjavo najemodajalca ob-
jekta, da so poravnani stroški najemnine za
leto 2002.

VII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci na podlagi popol-
nih vlog prejeli v 30 dneh po sprejemu
sklepa Občinskega sveta o dodelitvi finan-
čnih sredstev.

VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe o sofinanciranju športnih programov.

Občina Črnomelj

Ob-89940
Predavateljski zbor Višje strokovne šole

Šolskega centra Velenje objavlja na podlagi
Pravilnika o postopku za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS 17/96)

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje

šole za predmete v treh izobraževalnih
programih:

A. Program elektronika
– strokovna terminologija v tujem jeziku

za angleški in nemški jezik,
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– poslovno sporazumevanje in vodenje,
– ekonomika in management podjetij,
– varstvo pri delu,
– tehniški predpisi in projektiranje,
– računalništvo in informatika,
– računalniško vodeni procesi,
– materiali v elektrotehniki,
– električne meritve,
– krmilni in regulacijski sistemi,
– elektronska vezja in naprave,
– prenosna elektronika,
– industrijska elektrotehnika in
– praktično izobraževanje.
B. Program rudarstvo in geotehnolo-

gija
– strokovna terminologija v tujem jeziku

za angleški in nemški jezik,
– poslovno sporazumevanje in vodenje,
– ekonomika in menedžment podjetij,
– varstvo pri delu in varstvo okolja,
– tehniški predpisi in projektiranje,
– računalništvo in informatika,
– gradiva,
– rudarstvo,
– stroji in naprave,
– geotehnika in geotehnologija,
– inženirska geologija,
– rudarska merjenja,
– bogatenje mineralnih surovin,
– vrtalna tehnika,
– gradnja podzemnih prostorov in
– praktično izobraževanje.
C. Program informatika
– strokovna terminologija v tujem jeziku

za angleški in nemški jezik,
– poslovno sporazumevanje in vodenje,
– ekonomika in menedžment podjetja,
– programiranje,
– programski praktikum,
– računalniške komunikacije in omrežja,
– podatkovne baze,
– operacijski sistemi,
– dokumentiranje informacijske tehno-

logije,
– računalniško vodeni procesi,
– svetovanje in tehnična podpora pri

uporabi informacijskih tehnologij,
– informacijski sistemi,
– elektronsko poslovanje,
– računalniške komponente in periferne

naprave,
– vzdrževanje sistemske programske

opreme,
– varovanje računalniških sistemov,
– oblikovanje in priprava gradiv,
– razvoj programskih aplikacij,
– sodobne telekomunikacije,
– multimediji in
– praktično izobraževanje.
Kandidati morajo za pridobitev naziva

predavatelj višje šole izpolnjevati pogoje
na osnovi določil Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01 in
108/02), za program Elektronika pogoje
po Odredbi o izobrazbi predavateljev višjih
šol in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
33/96 in 54/96), za program Rudarstvo
in geotehnologija po Odredbi o smeri stro-
kovne izobrazbe predavateljev in drugih
strokovnih delavcev v programu za prido-
bitev višje strokovne izobrazbe Rudarstvo
in geotehnologija (Ur. l. RS, št. 48/99), za
program Informatika pa po Pravilniku o izo-

brazbi predavateljev in drugih strokovnih
delavcev v programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe Informatika (Ur. l. RS,
št. 15/03). Za predmete v vseh programih
morajo kandidati izpolniti tudi pogoje, do-
ločene s Kriteriji za določitev vidnih dosež-
kov na strokovnem področju za pridobitev
naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št.
72/01).

Razpise delovnih mest predavateljev Vi-
šje strokovne šole bomo objavili v začetku
meseca maja 2003.

Kandidate za pridobitev naziva vabimo,
da pošljejo prijave z življenjepisom in dru-
gimi pisnimi dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev (fotokopijo diplome, dokazilo o peda-
goško andragoški izobrazbi, potrdilo o
strokovnem izpitu, fotokopijo delovne knji-
ge, pisna dokazila za vidne dosežke na
strokovnem področju), v 8 dneh od objave
razpisa na Šolski center Velenje, Višja stro-
kovna šola, Trg mladosti 3, Velenje. Po-
drobnejše informacije lahko kandidati do-
bijo na tel. 03/896-06-40.

Za predmete v programih Elektronika ter
Rudarstvo in geotehnologija bo odločitev o
podelitvi naziva sprejel na predlog Strokov-
nega sveta RS za poklicno in strokovno izo-
braževanje predavateljski zbor Višje strokov-
ne šole v 30 dneh od poteka roka za prija-
vo, za predmete v programu Informatika pa
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno
izobraževanje v 30 dneh po predložitvi do-
kumentacije o kandidatih.

Šolski center Velenje
Višja strokovna šola

Javne dražbe

Ob-89903
Na podlagi 39. člena Uredbe o pridobi-

vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), 101. člena Statuta Občine Cerkni-
ca (Ur. l. RS, št. 3/00) in sklepa Občinske-
ga sveta občine Cerknica z dne 20. 6.
2002, Občina Cerknica s sedežem v Cer-
knici, C. 4. maja 53, razpisuje

javno dražbo
za prodajo zemljišča v poselitvenem

območju naselja Rakek
Predmet javne dražbe je zemljišče z

možnostjo gradnje individualne stanovanj-
ske hiše v naselju Rakek, Pod Srnjakom
(nad bencinskim servisom), in sicer: parc.
št. 1824/5, travnik 7 v izmeri 1.645 m2,
vpisana pri vl. št. 1104, k.o. Rakek, kjer je
vknjižena lastninska pravica na Občino Cer-
knica, C. 4. maja 53, Cerknica.

Za navedeno zemljišče bo javna dražba
v četrtek, 10. 4. 2003, s pričetkom ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Cerknica v Cerkni-
ci, C. 4. maja 53, I. nadstropje.

I. Izklicna cena za zemljišče, ki je pred-
met javne dražbe znaša 6,486.054 SIT.

Najnižji znesek vsakokratnega višanja iz-
klicne cene znaša 50.000 SIT.

II. Varščino v višini 10% izklicne cene je
potrebno plačati pred javno dražbo na ra-
čun Občine Cerknica 01213-0100002563

UJP Postojna, celotno preostalo kupnino
pa mora uspeli dražitelj plačati v 8 dneh
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve ra-
čuna.

Varščina za zemljišče znaša 648.605 SIT.
III. S potrdilom o plačilu varščine se dra-

žitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna

v kupnino, ostalim udeležencem pa se vrne
brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.

IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s potrdilom, da imajo sedež
na območju Republike Slovenije, in fizične
osebe s potrdilom, da so državljani Repu-
blike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za
licitiranje.

V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj po svoji
krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa,
varščina pa zapade prodajalcu.

VI. Po Zakonu o davku na dodano vre-
dnost je za promet nepremičnin potrebno
plačati poleg kupnine dosežene na javni dra-
žbi še 20% davek na dodano vrednost.

Kupec je dolžan plačati tudi stroške, ki
nastanejo v zvezi s prodajno pogodbo in
stroške zemljiškoknjižnega predloga.

Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 01/70-90-610. Poznejših reklamacij
kupca se ne bo upoštevalo.

Občina Cerknica

Razpisi delovnih
mest

Št 527/1 Ob-89901
Na podlagi 29. in 32. člena statuta Do-

ma dr. Jožeta Potrča Poljčane in sklepa sve-
ta zavoda z dne 27. 2. 2003, svet zavoda
objavlja razpis za delovno mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev za sklenitev delov-
nega razmerja, izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– končano VII. ali VI. stopnjo strokovne
izobrazbe iz področja družbenoslovnih ali
ekonomskih smeri;

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
od tega vsaj 2 leti na socialnovarstvenem,
vzgojnem ali zdravstvenem področju;

– da ima smisel za poslovnost in delo s
starejšimi ljudmi.

Kandidaturi morajo predložiti vizijo raz-
voja in program dela zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let. Razpisni rok je osem dni po objavi
razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obvešče-
ni o izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.

Prijave z vsemi dokazili in programom
se pošlje na naslov: Dom dr. Jožeta Potrča,
Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane; z oznako
“Za Svet zavoda – razpis“.

Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane
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Št. 12/03 Ob-89905
Loški muzej Škofja Loka, Svet, Grajska

pot 13, 4220 Škofja Loka, objavlja razpis
za prosto delovno mesto

direktorja Loškega muzeja.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo s po-
dročja dejavnosti muzeja ali organizacijsko
upravne dejavnosti in štiri leta (visoka izo-
brazba) oziroma pet let (višja izobrazba) de-
lovnih izkušenj,

– da ima organizacijske sposobnosti.
Kandidati naj predložijo tudi program raz-

voja muzeja.
Mandat za razpisano delovno mesto tra-

ja pet let.
Kanididati naj svoje prijave s priloženimi

dokazili o izpolnjevanju pogojev in progra-
mom razvoja Loškega muzeja pošljejo v 15
dneh po objavi na naslov: Loški muzej, Graj-
ska pot 13,4220 Škofja Loka s pripisom
“Za razpis“.

Kandidate bomo o izidu razpisa obvestili
v 15 dneh po izbiri.

Loški muzej Škofja Loka

Ob-89916
Na podlagi III. odstavka 258.c in 258.č

člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 in Ur. l. RS, št. 10/91, 17/91, 13/93,
66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 –
odl. US, 87/97, 73/98, 31/2000,
33/2000 – odl. US in 24/2001) v zvezi s
III. odstavkom 61. člena in IV. odstavkom
62. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 38/99 in 28/2000), je Svet
sodnikov za prekrške na 18. seji 4. marca
2003 sprejel sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

namestnika predstojnice Sodnika za
prekrške Črnomelj Metlika.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in orga-
nizacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodni-
ško funkcijo pošljejo na naslov: Svet so-
dnikov za prekrške Republike Slovenije,
Mala ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od dne-
va objave razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Svet sodnikov za prekrške

Ob-89955
Svet zavoda Osnovne šole Frana Roša

Celje, Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje,
razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter
43. členom Zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI - A (Ur.
l. RS, št. 64/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2003
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah, kratkim življenjepisom ter progra-
mom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Frana Roša, z ozna-
ko “Prijava za razpis za ravnatelja“, Cesta
na Dobrovo 114, 3000 Celje.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Osnovna šola Frana Roša Celje

Št. 25/2003 Ob-90078
Svet Šolskega centra Slovenj Gradec,

Koroška 11, 2380 Slovenj Gradec, razpisu-
je delovni mesti

ravnatelja Poklicne in Srednje eko-
nomske šole in

ravnatelja Srednje strokovne zdrav-
stvene šole.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene v 53. členu Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
in sicer: za ravnatelja je lahko imenovan,
kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo
ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
za svetovalnega delavca na šoli, na kateri
bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izo-
braževanju ter ima naziv svetnik ali sve-
tovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor
in  opravljen  ravnateljski  izpit.  Ravnatelj
bo imenovan  od  1. 9. 2003  za  obdobje
petih let.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepi-
som in načrtom razvoja šole v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Šolskega cen-
tra Slovenj Gradec, Koroška 11, 2380 Slo-
venj Gradec z oznako “za razpis“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
tridesetih dni po končanem postopku izbire.

Šolski center Slovenj Gradec

Št. 3/3/2003 Ob-89960
Razpisna komisija Sveta Zavoda za mla-

dinsko popotništvo na podlagi četrtega od-
stavka 8. člena Statuta Zavoda za mladin-
sko popotništvo z dne 26. februarja 2003
in 3. člena Pravilnika o volitvah predstavni-
ka javnosti v svet ZMP z dne 26. februarja
2003 izdaja razpis za imenovanje

predstavnika javnosti v svet Zavoda
za mladinsko popotništvo

1. Izdajatelj razpisa: Zavod za mladinsko
popotništvo, Gosposvetska cesta 84, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: ZMP).

2. Predmet razpisa: kandidatura za pred-
stavnika javnosti v svetu Zavoda za mladin-
sko popotništvo.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati predla-
gatelj kandidata: kandidate za predstavnika
javnosti v svetu Zavoda za mladinsko popot-
ništvo lahko predlagajo društva, zveze druš-
tev in zavodi, ki imajo status pridruženega
člana Študentske organizacije Univerze v
Mariboru ter vsak član sveta Zavoda za mla-
dinsko popotništvo.

4. Objava razpisa: razpis se objavi v Ura-
dnem listu RS.

5. Vsebina pisne kandidature: pisna kan-
didatura obsega:

1) podatke o predlagatelju (kopija po-
godbe o pridruženem članstvu ŠOUM),

2) podatke o kandidatu: osebne podat-
ke (ime, priimek, matična številka, davčna
številka, datum in kraj rojstva, naslov stalne-
ga in začasnega prebivališča, drugi podat-
ki) in zahtevana dokazila v skladu z razpi-
snim obrazcem; pisna kandidatura se izpol-
ni na za to predpisanem obrazcu, ki je opre-
deljen v 8. točki tega razpisa.

6. Rok za prijavo: rok za prijavo na raz-
pis je 31. marec 2003.

7. Naslov za pošiljanje kandidatur: upra-
vičenci naj pošljejo kandidature na izpol-
njen razpisni obrazec s prilogami s pripo-
ročeno pisemsko pošiljko na naslov: Za-
vod za mladinsko popotništvo, Gosposvet-
ska cesta 84, 2000 Maribor, s pripisom:
¨Ne odpiraj – Razpis za predstavnika jav-
nosti v svetu Zavoda za mladinsko popot-
ništvo¨.

8. Prevzem razpisnega obrazca: upra-
vičenci lahko prevzamejo razpisni obrazec
ob delavnikih v tajništvu Študentske orga-
nizacije Univerze v Mariboru (med 10. in
12. uro) na Gosposvetski cesti 83, 2000
Maribor.

9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati in
predlagatelji bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v roku 15 dni po zaključku
razpisa.

Zavod za mladinsko popotništvo
Maribor

Št. 3/3/2003 Ob-89964
Razpisna komisija Sveta Zavoda za mla-

dinsko popotništvo za imenovanje direktor-
ja zavoda na podlagi drugega odstavka
13. člena Statuta Zavoda za mladinsko po-
potništvo z dne 26. februarja 2003 izdaja
razpis za imenovanje

direktorja Zavoda za mladinsko po-
potništvo

1. Izdajatelj razpisa: Zavod za mladinsko
popotništvo, Gosposvetska cesta 84, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: ZMP).

2. Predmet razpisa: kandidatura za di-
rektorja ZMP za mandatno dobo štirih let z
možnostjo ponovnega imenovanja.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandi-
dat: kandidati morajo imeti dokončano naj-
manj višješolsko izobrazbo in imeti mora or-
ganizacijske sposobnosti.

4. Objava razpisa: razpis se objavi v Ura-
dnem listu RS.

5. Vsebina pisne kandidature: pisna kan-
didatura obsega osebne podatke (ime, prii-
mek, matična številka, davčna številka, da-
tum in kraj rojstva, naslov stalnega in zača-
snega prebivališča, drugi podatki) in doka-
zila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz
3. točke tega razpisa ter druga zahtevana
dokazila v skladu z razpisnim obrazcem; pi-
sna kandidatura se izpolni na za to predpi-
sanem obrazcu, ki je opredeljen v 8. točki
tega razpisa.

6. Rok za prijavo: rok za prijavo na raz-
pis je 31. marec 2003.

7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kan-
didati naj pošljejo izpolnjen razpisni obra-
zec s prilogami s priporočeno pisemsko
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pošiljko na naslov: Zavod za mladinsko po-
potništvo, Gosposvetska cesta 84, 2000
Maribor, s pripisom: ¨Ne odpiraj – Razpis
za direktorja Zavoda za mladinsko popot-
ništvo¨.

8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati
lahko prevzamejo razpisni obrazec ob delav-
nikih v tajništvu Študentske organizacije Uni-
verze v Mariboru (med 10. in 12. uro) na
Gosposvetski cesti 83, 2000 Maribor.

9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po zaključku razpisa.

Zavod za mladinsko popotništvo
Maribor

Druge objave

Preklic

Št. 430-02-1/2003-3 Ob-90168
Komisija za vodenje in nadzor postopka

prodaje stvarnega premoženja v upravljanju
Ministrstva za obrambo RS, je na 18. izre-
dni seji dne 10. 3. 2003 sprejela sklep o
delnem preklicu javne ponudbe, objavljene
v Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne 7. 3.
2003, Ob-89803. Preklic se nanaša v de-
lu, ki se glasi na:

Dvosobno stanovanje št. 5 v drugem
nadstropju na Kidričevem naselju 16, v Po-
stojni (prazno), v skupni površini 54,99 m2

(stanovanjska površina 53,11 m2 in klet
1,88 m2). Izhodiščna cena je 5,988.000
SIT.

Ministrstvo za obrambo

Št. 108-04-42/2003/1 Ob-89985
Po sklepu ministra za šolstvo, znanost in

šport, št. 108-04-42/2003, z dne 6. 3.
2003 objavljam

javni poziv
za predlaganje članov Sveta za znanost

in tehnologijo, ki jih v svet imenuje
Vlada Republike Slovenije

1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 96/02) v 10. členu do-
loča, da ima Svet za znanost in tehnologijo
(v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so ime-
novani in člane po položaju.

Šest članov Sveta imenuje Vlada Repu-
blike Slovenije izmed raziskovalcev tako,
da so zastopane vse znanstvene vede, šest
članov izmed nosilcev tehnološkega razvo-
ja in predstavnikov gospodarskih družb,
enega člana kot predstavnika javnosti ter
enega člana kot predstavnika reprezenta-
tivnih sindikatov s področja raziskovalne in
razvojne dejavnosti. Člani Sveta po polo-
žaju so predsednik Slovenske akademije
znanosti in umetnosti, rektorji univerz, mi-
nistri pristojni za znanost, tehnologijo in
finance ter predsednik Gospodarske zbor-
nice Slovenije.

Predloge za članstvo v Svetu podajo ra-
ziskovalne organizacije, univerze in samo-
stojni visokošolski zavodi, Slovenska aka-
demija znanosti in umetnosti, gospodarska
in strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije.

2. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
poziva raziskovalne organizacije, univerze
in samostojne visokošolske organizacije,
Slovensko akademijo znanosti in umetno-
sti, gospodarska in strokovna združenja ter
druge nevladne organizacije, da posreduje-
jo predloge kandidatov, ki se jih bo imeno-
valo v Svet.

Na podlagi posredovanih predlogov bo
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport obli-
kovalo predlog kandidatov in ga posredova-
lo v odločitev Vladi Republike Slovenije.

3. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, univerze in

samostojni visokošolski zavodi, ki so vpisa-
ni v evidenco raziskovalnih organizacij pri
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport;

b) Slovenska akademija znanosti in
umetnosti;

c) gospodarska in strokovna združenja;
d) strokovna združenja, ki delujejo v jav-

nem interesu na področju raziskovalne in
razvojne dejavnosti in so vpisana v eviden-
co raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport;

e) druge nevladne organizacije (društva,
ustanove, zadruge, privatni zavodi, itd.), ki
delujejo na področju raziskovalne in razvoj-
ne dejavnosti;

f) reprezentativni sindikati s področja ra-
ziskovalne in razvojne dejavnosti.

Upravičenost predlagateljstva dokazuje
pisna izjava pooblaščene osebe organizaci-
je iz c), e) in f) točke prejšnjega odstavka o
izpolnjevanju navedenih pogojev.

Iz predloga mora biti razvidno, ali je kan-
didat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v prvem odstavku 2. točke tega
poziva.

4. Predloge mora posredovati poobla-
ščena oseba organizacije.

Za posameznega predlaganega kandi-
data mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizaci-
je, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja;
stalno prebivališče; izjavo predlaganega
kandidata, da pristaja na kandidaturo; krat-
ko utemeljitev predloga.

5. Predlog s podatki, navedenimi pod
točko 3. in točko 4. posredujte na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Urad za znanost (kandidati
za Svet za znanost in tehnologijo), dr. Miloš
Komac, Trg OF 13, Ljubljana.

6. Predloge za javni poziv je treba posla-
ti do vključno 31. marca 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-90248
Javno podjetje Energetika Ljubljana

d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Prodajalec), ki ga predstav-
lja Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje kapitalske naložbe Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o. v Slovenski
investicijski banki, d.d. (v nadaljevanju: Ko-
misija) in KPMG Slovenija, podjetje za revi-
diranje in poslovno svetovanje d.o.o., Ne-
ubergerjeva 30, 1130 Ljubljana (v nadalje-
vanju: KPMG) kot svetovalec pri postopku
prodaje kapitalske naložbe prodajalca v
Slovenski investicijski banki d.d, objavljata

poziv
za javno zbiranje ponudb za nakup
1,094.188 delnic družbe Slovenske
investicijske banke d.d., Čopova 38,

Ljubljana

1. Ta poziv prodajalec objavlja z name-
nom pridobitve ponudb v postopku javnega
zbiranja ponudb za prodajo 1,094.188 na-
vadnih imenskih delnic družbe Slovenska
investicijska banka d.d., v dematerializirani
obliki z nominalno vrednostjo vsake delnice
2.000 SIT, ki predstavljajo 78,78% osnov-
nega kapitala SLOVENSKE INVESTICIJSKE
BANKE D.D.

2. V postopku lahko kot ponudniki sode-
lujejo domače in tuje banke ter domače in
tuje finančne organizacije.

3. Ponudniki neobvezujoče ponudbe pri-
pravijo in oddajo v skladu z navodili v infor-
macijskem memorandumu, ki je proti plači-
lu na voljo na sedežu svetovalca KPMG Slo-
venija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje d.o.o., Neubergerjeva 30, 1130
Ljubljana. Informacijski memorandum je mo-
goče prevzeti na podlagi potrdila o predho-
dnem vplačilu nepovratnega zneska v višini
200.000 SIT na transakcijski račun KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslov-
no svetovanje d.o.o., Neubergerjeva 30,
1130 Ljubljana št. 05100-8000106498 pri
Abanki, d.d. Vsak prevzemnik mora pred
prevzemom memoranduma podpisati po-
godbo o zaupnosti, oseba, ki za prevzemni-
ka dvigne memorandum, pa se mora izka-
zati z originalnim pooblastilom prevzemni-
ka, ki takšno osebo pooblašča za dvig me-
moranduma in podpis pogodbe o zaupnosti.

Informacijski memorandum lahko ponu-
dniki prevzamejo od 14. 3. 2003 do vključ-
no 23. 3. 2003 vsak dan od 8. do 16. ure.

4. Ponudbi, dani v prvi fazi postopka na
podlagi informacijskega memoranduma,
morajo biti priloženi vsi dokumenti, izjave
oziroma podatki, ki so zahtevani v informa-
cijskem memorandumu. Ponudbe so lahko
v slovenskem ali angleškem jeziku.

5. Rok za oddajo nezavezujočih ponudb
je 24. 3. 2003. Za pravočasne se bodo štele
ponudbe, ki bodo prispele na naslov KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje d.o.o., Neubergerjeva 30, 1130
Ljubljana najkasneje do 24. 3. 2003 do
16. ure po lokalnem času v izvirniku v dveh
izvodih, v zapečatenih ovojnicah in s pripisom
“Ponudba za nakup delnic Slovenske investi-
cijske banke d.d. – ne odpiraj.“.

6. Postopek prodaje bo potekal v dveh
fazah (faza zbiranja nezavezujočih ponudb
in faza zbiranja zavezujočih ponudb), ob če-
mer bo ponudnikom, ki bodo izbrani v dru-
go fazo omogočen skrbni pregled banke.

7. Komisija lahko v katerikoli fazi postop-
ka pozove vse ponudnike ali pa samo tiste,
katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih ele-
mentih, prav tako pa lahko komisija v kateri-
koli fazi postopka odloči, da z vsemi ponu-
dniki ali le s posameznimi od njih opravi
pogajanja z namenom doseganja čim bo-
ljših pogojev prodaje ter preciziranja pogo-
jev prodaje. Prav tako lahko komisija brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti ka-
darkoli prekine pogajanja, ne da bi za to
navedla razlog.
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8. Svetovalec v postopku prodaje družbe
je KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje d.o.o., Neuberger-
jeva 30, 1130 Ljubljana.

9. Kontaktna oseba za kakršnekoli do-
datne informacije v zvezi z informacijskim
memorandumom, postopkom ali predme-
tom prodaje je gospa Nevenka Kržan,
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje d.o.o., Neubergerjeva
30, 1130 Ljubljana, Tel.:+386(0)1/420 11
70, Fax.: +386(0)1/420 11 58, e-mail: ne-
venka.krzan@kpmg.si., vsak delavnik od 9.
do 12. ure.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

KPMG Slovenija d.o.o.

Ob-89941
Republika Slovenija, Ministrstvo za notra-

nje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadalje-
vanju: naročnik), na podlagi 38. člena Ured-
be o postopkih prodaje in drugih oblikah raz-
polaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01 in 62/01) ter na podlagi Odloka o
programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02) objavlja,

javno vabilo
k nakupu dveh zasedenih stanovanj, in
sicer v Kopru, Cesta na Markovec 19
ter Ljubljani, Tugomerjeva ulica 4, po

metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje:
Nepremičnini, in sicer:
a) zasedeno enoinpolsobno stanovanje

št. 12 v 1. nadstropju stanovanjskega bloka
v Kopru, Cesta na Markovec 19,

b) zasedeno enoinpolsobno stanovanje
št. 28 v 1. nadstropju stanovanjskega bloka
v Ljubljani, Tugomerjeva ulica 4.

Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.

2. Izklicna cena: izklicna cena za nepre-
mičnino pod točko a), ki je predmet javne
prodaje, znaša 7,200.000 SIT, kar je poš-
tena tržna vrednost, ugotovljena po uradni
cenitvi.

Izklicna cena za nepremičnino pod toč-
ko b), ki je predmet javne prodaje, znaša
7,250.000 SIT, kar je poštena tržna vre-
dnost, ugotovljena po uradni cenitvi.

3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino z virmanskim nakazilom na
račun naročnika, in sicer rok plačila ne sme
biti daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodaj-
ne pogodbe.

4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in ostalih
stroškov.

5. Kavcija: ponudniki morajo pred odda-
jo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:

– način plačila: virmansko,
– številka računa: 01100-6370171132

(Ministrstvo za notranje zadeve),
– sklicna številka: za nepremičnino pod

točko a) 28 17116 2990008 48000603,
za nepremičnino pod točko b) 28 17116
2990008 48001303.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti po-
trdilo o vplačani kavciji.

Kavcija bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo

uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.

6. Drugi pogoji:
– nepremičnini sta naprodaj po načelu

“videno-kupljeno“,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo

izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene,

– v skladu s petim odstavkom 80.f člena
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima ose-
ba, ki zasedeno stanovanje uporablja, pod
enakimi pogoji predkupno pravico,

– v skladu z 21. členom Stanovanjskega
zakona se v primeru, da stanovanje ni pro-
dano predkupnemu upravičencu, njegov
položaj iz najemnega razmerja ne sme po-
slabšati – kupec mora z njim skleniti najem-
no pogodbo z enakimi določili kot jo ima
sklenjeno z Ministrstvom za notranje zade-
ve (neprofitna najemnina, najem vezan na
opravljanje del in nalog v Ministrstvu za no-
tranje zadeve),

– ponudniki bodo o izidu postopka jav-
ne ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni
od roka za predložitev ponudb,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,

– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plači-
la celotne kupnine, ob prevzemu se podpi-
še primopredajni zapisnik,

– davek na promet nepremičnin, stro-
ške notarske overitve pogodbe, vknjižbe la-
stninske pravice in cenitve ter morebitne
druge stroške oziroma dajatve plača kupec,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.

7. Dokumentacija: ponudniki bodo s po-
drobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumen-
tacije predmetne javne ponudbe, ki jo lah-
ko zahtevajo od dneva objave javne ponud-
be v Uradnem listu RS do roka za oddajo
ponudb, med 10. in 12. uro, razen dne, ko
državni organi ne delajo, in sicer na nasled-
njem naslovu: Ministrstvo za notranje zade-
ve, Oddelek za investicije in javna naročila,
Cankarjeva 4, Ljubljana. Kontaktna oseba:
Teja Svet, tel. 01/472-47-23.

Ponudniki morajo za dvig dokumentaci-
je predložiti pisno zahtevo za dvig doku-
mentacije z navedbo osnovnih podatkov po-
nudnika (naziv, naslov, davčna št., tel. št. )
ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.

Znesek in način plačila za dokumentaci-
jo:

– znesek: 1.000 SIT,
– način plačila: virmansko,
– številka računa: 01100-6370171132

(Ministrstvo za notranje zadeve),
– sklicna številka: za nepremičnino pod

točko a) 28 17116 2401002 48000603,
za nepremičnino pod točko b) 28 17116
2401002 48001303.

8. Ogled nepremičnine: ogled nepre-
mičnin, ki sta predmet prodaje, je mogoč
po predhodnem dogovoru z Bojano Fugi-
na ali Branko Muršič, tel. 01/511-65-15
(int. 216).

9. Predložitev ponudb: rok za predloži-
tev ponudb: ponudbe je potrebno predložiti
do 2. 4. 2003, najkasneje do 10. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s pri-
poročeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

10. Rok vezanosti na ponudbo: ponu-
dniki so vezani na ponudbo najmanj do
12. 5. 2003.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 4. 2003,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred začetkom odpiranja po-
nudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 343-04-03/2003 Ob-90082
Na podlagi 125. člena Zakona o prevo-

zih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
59/01), Direkcija Republike Slovenije za
ceste razpisuje

potrebe po prevozih na linijah
medkrajevnega avtobusnega prometa

Razpis potreb po prevozih velja za razpi-
sno prometno leto 2003/2004.

Realizacija potreb po prevozih se zago-
tavlja z uskladitvijo, registracijo in izvajanjem
voznih redov na avtobusnih linijah medkra-
jevnega prometa. Potrebe po prevozih v
prometnem letu 2003/2004 sestavlja sez-
nam medkrajevnih avtobusnih linij z voznimi
redi z oznako PRA in MKA, ki so registrirani
pri Direkciji Republike Slovenije za ceste za
prometno leto 2002/2003.

Direkcija Republike Slovenije za ceste
ugotavlja, da obstoječi voznoredni sistem
avtobusnega linijskega prometa zagotavlja
temeljno pokritje potreb uporabnikov po li-
nijskih avtobusnih prevozih v notranjem ce-
stnem prometu. Minimalni standard dosto-
pnosti do javnega cestnega potniškega pro-
meta zagotavlja, da predlagatelji voznih re-
dov za prometno leto 2003/2004 na linijah
medkrajevnega prometa v postopek uskla-
jevanja ne predlagajo novih voznih redov,
razen v primerih, ko se z njimi zagotavlja
prevoz šoloobveznih otrok in dijakov med
domom in šolo, delavcev med bivališčem in
deloviščem, oziroma v primerih, ko se z
njimi zagotavlja dostopnost do železniškega
in letalskega prevoza. Predlagatelji voznih
redov morajo predložiti pisno utemeljitev
razloga za predlaganje novega voznega re-
da. Novi vozni redi so predmet usklajeva-
nja, v kolikor jih odobri odbor usklajevalne
konference.

Predlagatelj voznega reda je fizična ali
pravna oseba s sedežem v Republiki Slove-
niji, ki ima licenco za opravljanje prevoza
potnikov v notranjem cestnem prometu.

Vozni redi morajo biti izdelani in se uskla-
jujejo ter registrirajo na podlagi določil Pra-
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vilnika o avtobusnih voznih redih (Uradni list
RS, št. 29/00, 37/00, 35/01 in 46/01) in
Daljinarja s časi vožnje relacij primestnih in
medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Re-
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/00
in 15/01). Predloge voznih redov morajo
prevozniki predložiti v usklajevanje na pred-
pisanem obrazcu ter v elektronski obliki v
skladu z Navodili o podatkovni bazi avtobu-
snega vozno-rednega sistema, ki je priloga
Pravilnika o avtobusnih voznih redov.

Predlagatelj voznega reda, ki se ne ude-
leži izmenjave voznih redov, ne more sode-
lovati v nadaljnjem postopku uskladitve in
registracije voznih redov.

Uskladitev voznih redov za prometno le-
to 2003/2004 razpiše in izvede Obrtna
zbornica Slovenije.

Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za

ceste

Ob-90083
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi do-

ločil 2. in 5. člena Pravilnika o avtobusnih
voznih redih (Uradni list RS, št. 29/00,
37/00, 35/01 in 46/01) in pooblastila Mi-
nistrstva za promet, razpisuje

redno letno usklajevalno konferenco
in izmenjavo voznih redov za prometno

leto 2003/2004
Redna letna usklajevalna konferenca za

prometno leto 2003/2004 se bo pričela v
ponedeljek, 5. maja 2003.

Izmenjava voznih redov po določilu
7. člena Pravilnika o avtobusnih voznih re-
dih bo: v sredo, 9. aprila 2003, od 10. do
11. ure, v prostorih Revije Obrtnik, Celov-
ška 69, Ljubljana.

1. Prevoznik, ki se ne udeleži izmenjave
voznih redov, ne more sodelovati na uskla-
jevalni konferenci. Voznih redov, ki ne bodo
izmenjani, ne bo možno registrirati.

2. Sezname in predloge voznih redov
predlagatelj voznih redov predloži v elek-
tronski obliki (zgoščenka ali disketa) v dveh
ločenih izvodih. Pisni predlog voznega reda
v enem izvodu se predloži samo v posebej
označenih primerih v točki 4. Vozni redi mo-
rajo biti izdelani v skladu z Navodili o podat-
kovni bazi avtobusnega voznorednega si-
stema, ki so kot priloga št. 2, sestavni del
Pravilnika o avtobusnih voznih redih.

3. V pisni obliki je potrebno predložiti
vse sezname, ki morajo biti podpisani in
žigosani ter razvrščeni po voznih redih z
oznako PRA in oznako MKA. Predlogi voz-
nih redov (v tistih primerih, ko je predpisana
pisna oblika) so v mapah predloženi po za-
poredju iz seznama in prav tako podpisani
ter žigosani, priložene pa so tudi pisne ute-
meljitve, ko se to zahteva (točka 4).

4. Vrstni red zapisov
Seznami in predlogi voznih redov mora-

jo biti zapisani in predloženi po naslednjem
zaporedju:

4.1. Nespremenjeni vozni redi:
– seznam nespremenjenih voznih redov,
– predlogi voznih redov, ki se uskladijo

z daljinarjem (tudi pisno).
Seznam nespremenjenih voznih redov

vsebuje: zaporedno številko voznega reda,
naziv linije, veljavno registrsko številko voz-
nega reda iz tekočega prometnega leta.

4.2. Spremenjeni vozni redi
Predlagatelj voznega reda sme iz obsto-

ječega voznega reda predlagati le en spre-
menjeni vozni red.

4.2.1. Vozni redi z oznako PRA
– seznam spremenjenih voznih redov,
– predlogi spremenjenih voznih redov

(tudi pisno).
Seznam voznih redov vsebuje: zapore-

dno številko voznega reda, naziv linije, ve-
ljavno registrsko številko voznega reda iz
tekočega prometnega leta.

4.2.2. Vozni redi z oznako MKA
– seznam spremenjenih voznih redov,
– predlogi spremenjenih voznih redov

(tudi pisno).
Seznam spremenjenih voznih redov vse-

buje: zaporedno številko voznega reda, na-
ziv linije, veljavno registrsko številko vozne-
ga reda iz tekočega prometnega leta.

4.3. Novi vozni redi
V postopek usklajevanja se ne predlaga-

jo novi vozni redi, razen v primerih, ko se z
njimi zagotavlja prevoz šoloobveznih otrok
in dijakov med domom in šolo, delavcev
med bivališčem in deloviščem, oziroma v
primerih, ko se z njimi zagotavlja dostopnost
do železniškega in letalskega prevoza. Za
vsakim pisnim predlogom novega voznega
reda, mora biti predložena še pisna uteme-
ljitev razloga za predlaganje novega vozne-
ga reda.

4.3.1. Vozni redi z oznako PRA
– seznam novih voznih redov,
– predlogi novih voznih redov,
– pisne utemeljitve razloga predložitve

novega voznega reda.
Seznam novih voznih redov vsebuje: za-

poredno številko voznega reda, naziv linije,
številko od 7501 do vključno 8000.

4.3.2. Vozni redi z oznako MKA
– seznam novih voznih redov,
– predlogi novih voznih redov,
– pisne utemeljitve razloga predložitve

novega voznega reda.
Seznam novih voznih redov vsebuje: za-

poredno številko voznega reda, naziv linije,
številko od 7501 do vključno 8000.

5. Napis na zgoščenki oziroma disketi
Na nalepki diskete oziroma zgoščenke

morajo biti vpisani podatki: naziv predlagate-
lja voznih redov, oznaka voznih redov (PRA
in/ali MKA). Na nalepki mora biti še žig pre-
dlagatelja voznih redov in podpis osebe od-
govorne za vozne rede. V primeru, da so na
eni disketi oziroma zgoščenki vozni redi ve-
čjega števila predlagateljev voznih redov mo-
ra biti disketi oziroma zgoščenki priložen sez-
nam predlagateljev voznih redov z vsemi prej
navedenimi podatki, žigom in podpisom vsa-
kega predlagatelja voznih redov.

V pisnem izvodu pa mora biti seznam
predlagateljev voznih redov in vrste prevo-
zov na prvi strani posamezne mape.

6. Obvezne priloge
Pisnemu izvodu mora biti pred sezna-

mom nespremenjenih voznih redov prilože-
no še:

– izjava predlagatelja voznih redov, da
so izmenjani vozni redi izdelani skladno z
zakonskimi in podzakonskimi predpisi,

– kopija veljavne licence predlagatelja
voznih redov,

– pooblastilo predstavniku predlagate-
lja voznih redov, ki bo na usklajevalni kon-

ferenci usklajeval predloge voznih redov
(Obrazec pisnega pooblastila je objavljen
v Poslovniku o delu usklajevalne konferen-
ce) in

– po možnosti še naslednji podatki o
predstavniku: telefonska številka, številka
faksa in naslov elektronske pošte.

7. Pravne podlage:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 59/01),
– Pravilnik o avtobusnih voznih redih

(Uradni list RS, št. 29/00, 37/00, 35/01
in 46/01),

– daljinar s časi vožnje relacij primestnih
in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/00
in 15/01),

– poslovnik o delu usklajevalne konfe-
rence,

– poslovnik o delu arbitražne komisije.
Oba poslovnika predlagatelji voznih re-

dov lahko dobijo na Gospodarski ali Obrtni
zbornici Slovenije.

8. Dodatne informacije
Zainteresirani predlagatelji voznih redov

lahko pridobijo dodatne informacije:
– pravne osebe pri Gospodarski zborni-

ci Slovenije, Združenje za promet in zveze,
Ljubljana, Dimičeva 13, tel. 01/58-98-233
ali 01/58-98-232 in

– samostojni podjetniki pri Obrtni zbor-
nici Slovenije, Sekcija za promet, Ljublja-
na, Celovška 71, tel. 01/58-30-524 ali
01/58-30-500 (Romana Bitenc).

Predlagatelji voznih redov, ki bodo pr-
vič predložili predloge voznih redov v izme-
njavo lahko dobijo zgoščenko s progra-
mom za izdelavo voznih redov na Direkciji
Republike Slovenije za ceste, Sektor za
cestne prevoze, Dunajska 56, Ljubljana,
tel. 01/47-88-974.

Izmenjani seznami in predlogi voznih re-
dov bodo predlagateljem voznih redov na
razpolago 14. 4. 2003 na internetnem na-
slovu: ftp://fg.uni-mb.si/avris/.

Obrtna zbornica Slovenije
Sekcija za promet

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-384/2002-2003 Ob-90132
Upravna enota Mozirje izdaja v zadevi

ugotovitve dejanskega stalnega prebivali-
šča za Zvezdana Rodića, na podlagi prve-
ga odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnega postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in 44. ter 47. čle-
na Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 52/02), po uradni dolžnosti, naslednji
sklep

1. Za začasnega zastopnika stranki Zvez-
danu Rodiću, roj. 20. 6. 1950 v Beogradu,
državljanu Republike Slovenije, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Loke
pri Mozirju 10b, sedaj neznanega prebivali-
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šča, se postavi Suzana Grudnik iz Mozirja,
Praprotnikova ulica 12, zaposlena na Uprav-
ni enoti Mozirje.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler v postopek ne vstopi
stranka ali njen pooblaščenec oziroma za-
koniti zastopnik.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02801-1/2003 Ob-89971
1. V evidenco statutov sindikatov, vode-

no pri Upravni enoti Celje pod zap. št.
179/97, kamor je vpisan Sindikat družbe
Celjski plini Celje, s sedežem Plinarniška 1,
3000 Celje, se z dnem 29. 1. 2003 vpiše
sprememba pravil in imena sindikata.

Novo ime sindikata je: Sindikat Istra-
benz plini PE Vzhodna Slovenija Celje.

2. Pravila za delovanje Sindikata Istra-
benz plini PE Vzhodna Slovenija Celje, ki
jih je dne 14. 1. 2003 sprejel članski se-
stanek sindikata delavcev trgovine Slove-
nije v družbi Istrabenz plini PE Vzhodna
Slovenija Celje, se hranijo pri Upravni eno-
ti Celje.

3. Matična številka je 1115618.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe

se nadomesti odločba Upravne enote Celje
št. 02801-5/97 z dne 19. 3. 1997.

Št. 028-1/2003-3 Ob-89974
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 28. 2.
2003 sprejme v hrambo statut z nazivom
Statut Sindikata zavarovalnih delavcev Soli-
darnost in ga vpiše v evidenco statutov sin-
dikatov, pod zaporedno številko 286 za sin-
dikat z imenom: Sindikat zavarovalnih de-
lavcev Solidarnost, kratico: SZDS in se-
dežem: Trg osvobodilne fronte 7,
Ljubljana.

Št. 006-1/2003-0443 Ob-89976
Upravna enota Žalec je izbrisala iz evi-

dence statutov sindikatov statut sindikata,
vpisan v evidenco pod zaporebno številko
49, dne 25. 11. 1993, z nazivom Statut
Sindikata Doma upokojencev Polzela,
kar je zahtevala predsednica sindikata Špe-
la Jerman.

Ob-89984
Pravila Sindikata podjetja Labod, To-

varne oblačil Novo mesto, sindikalne po-
družnice Libna Krško, Cesta 4. julija 28,
Krško, ki so bila z odločbo št. 5-013-39/93
z dne 4. 5. 1993, vzeta v hrambo pri Obči-
ni Krško, vpisana v evidenco pod zap. št.
36, z matično številko 5960649, se vzame-
jo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

Št. 028-4/2003 Ob-90116
1. Pravila sindikata z imenom Sindikat

državnih in družbenih organov Sloveni-
je, Organizacija sindikata Občine Vodi-
ce, skrajšano Organizacija sindikata Ob-

čine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, se
z dnem 17. 2. 2003 hranijo pri Upravni enoti
Ljubljani, Izpostava Šiška, Trg prekomorskih
brigad 1, Ljubljana.

2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 169 in z zapo-
redno matično številko 1158163.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-89957
Ime medija: Muska.
Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene

mladine Slovenije.
Sedež: Kersnikova 4, 1000 Ljubljana.
Predsednik zveze: Matjaž Drevenšek.
Odgovorna urednica: Ika Prušek.

Ob-89965
Ime glasila: Radio Sraka.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založ-

ništvo Sraka international d.o.o., Valantiče-
vo 17, 8000 Novo mesto.

Viri financiranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.

Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Drago Vovk,
Valantičevo 17, 8000 Novo mesto, Božica
Vovk, Valantičevo 17, 8000 Novo mesto.

Direktor: Drago Vovk.

Ob-90124
Delničarji z nad 5% deležem v kapitalu:

Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, Ljub-
ljana, Infond Holding, d.d., Ulica Vita Kraig-
herja 5, Maribor, Infond ID investicijska
družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Mari-
bor, Leykam Hoče, d.o.o., Miklavška c. 61,
Hoče, Slovenska odškodninska družba,
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.

Ob-90125
Ime medija: Radio Kranj d.o.o.
Izdajatelj: Radio Kranj d.o.o., Slovenski

trg 1, 4000 Kranj.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslo-

vanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapita-

la: Slovenska odškodninska družba d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana, KD Holding, finan-
čna družba d.d., Celovška 206, Ljubljana.

Poslovodstvo: direktor Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta: Sonja Zaplot-

nik, Radovan Teslič, Mirko Bartolac.

Ob-90137
Ime medija: Občan Občine Puconci.
Izdajatelj glasila je Občina Puconci, Pu-

conci 80, 9201 Puconci.
Organ upravljanja je župan Ludvik No-

vak, Bodonci 128, 9265 Bodonci.
Člani nadzornega odbora Občine Pu-

conci so:
– predsednik: Peter Podlesek, Lemer-

je 24,
– člani: Igor Kos, Vaneča 42, Franc Pod-

lesek, Šalamenci 80, Liljana Pentek, Otovci
84, Zdenka Gumilar, Moščanci 34b.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Ob-90092
Predplačniški sistem Vega Mega

sprememba splošnih pogojev
za uporabo storitev omrežja mobilne

telefonije GSM 1800
Družbe Western Wireless International,

družba za telekomunikacije d.o.o., Brnči-
čeva ulica 49, Ljubljana.

I. V skladu s petim odstavkom 2. člena
Splošnih pogojev za uporabo storitev

omrežja mobilne telefonije GSM 1800
družbe Western Wireless International,
družba za telekomunikacije d.o.o., Brnči-
čeva ulica 49, 1231 Ljubljana Črnuče (v
nadaljevanju: SPP) se za petim odstavkom
6. člena SPP doda nov odstavek, ki se
glasi:

Najmanjša vrednost polnitve vrednostne
kartice, od katere tečejo zgoraj navedeni
roki, je določena v veljavnem ceniku stori-
tev.

III. Ostale dolčbe SPP ostanejo nespre-
menjene in še naprej v veljavi.

IV. Spremembe SPP stopijo v veljavo
8 dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Western Wireless International,
d.o.o.

Ob-90259
Družba Western Wireless International, družba za telekomunikacije d.o.o., Brnčičeva

ulica 49, 1231 Ljubljana Črnuče, objavlja
spremembo cen

v skladu s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o telekomunikacijah (Ur. l. RS,
št. 30/01):

vega mega city tarife

priključnina 0
mesečna zakupnina 0
zakupljene minute 0
SMS (cena za poslano sporočilo) 15
vega meni (cena za prejeto sporočilo) 30
glasovni vega meni 30



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 25-27 / 14. 3. 2003 / Stran 1263

ponedeljek 07.00– ponedeljek 19.00– petek od 24.00–
petek 19.00 ure petek 07.00 ure nedelja 24.00, prazniki

vega → vega 22 1 1
vega → mobitel/debitel 44 44 44
vega → Si.mobil 88 88 88
vega → stacionarno omrežje 66 66 66

Vse cene so v SIT in vključujejo 20% DDV. Cene pogovorov in klicev na glasovni vega
meni so v SIT na minuto in vključujejo 20% DDV.

Klic v telefonski predal se obračuna kot klic znotraj domačega omrežja. Vsi klici se
obračunavajo v 15-sekundnih intervalih.

Cene veljajo za klice znotraj Slovenije.
Cene veljajo od 22. 3. 2003.

vega mega

priključnina 0
mesečna zakupnina 0
zakupljene minute 0
SMS (cena za poslano sporočilo) 15
vega meni (cena za prejeto sporočilo) 30
glasovni vega meni 30

24 ur, dan in noč
vega → vega 11
vega → mobitel/debitel 33
vega → simobil in stacionarno omrežje 66

Vse cene so v SIT in vključujejo 20% DDV. Cene pogovorov in klicev na glasovni vega
meni so v SIT na minuto in vključujejo 20% DDV.

Klic v telefonski predal se obračuna kot klic znotraj domačega omrežja. Vsi klici se
obračunavajo v 15-sekundnih intervalih.

Cene veljajo za klice znotraj Slovenije.
Cene veljajo od 22. 3. 2003.

Western Wireless International, d.o.o.

Objave
gospodarskih družb

Št. 20/2003 Ob-90141
KZ Trebnje z.o.o., Baragov trg 3, Treb-

nje, vpisana pri Okrožnem sodišču v No-
vem mestu, pod vložno številko
2/00001/00, v skladu s 516. členom ZGD,
obvešča vse člane, da je dne 11. 3. 2003
pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, pod
opravilno številko SRG 2003/00102 pre-
dložila

pogodbo o pripojitvi
sklenjeno med KZ Trebnje z.o.o. in KGZ

Dole z.o.o.
Zadružnike obveščamo, da imajo en me-

sec pred sklicem občnega zbora pravico vpo-
gleda v listine določene v 516. členu ZGD.

Vsakemu zadružniku, ki bo na sedež za-
druge posredoval pisno zahtevo za dostavo
prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo za-
druga naslednji delovni dan zagotovila brez-
plačen prepis teh listin.

KZ Trebnje z.o.o.
direktor: Ludvik Jerman

Sklici skupščin

Ob-90009
Skladno z Zakonom o gospodarskih

družbah in na podlagi 33. člena Statuta

družbe Tiskarna Jože Moškrič d.d., upra-
va družbe sklicuje

skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, dne 17. 4. 2003, ob

12. uri, v prostorih Tiskarne Jože Moškrič
d.d., Kajuhova 55, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Izvolijo se organi skupščine v predlagani
sestavi:

Za predsedujočega skupščine se izvoli
Janko Pučnik.

Za ugotavljanje sklepčnosti in prešteva-
nje glasov se izvoli verifikacijska komisija v
sestavi Mateja Stanič-Rudolf kot predse-
dnica in Maja Vrečar ter Milena Kozjan kot
članici.

Seji skupščine bo prisostvovala notarka
Nataša Erjavec.

2. Likvidacija družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe Ti-

skarna Jože Moškrič d.d., Kajuhova 55,
Ljubljana, na podlagi druge alinee prvega
odstavka 371. člena Zakona o gospodar-
skih družbah, sprejema sklep o rednem pre-
nehanju družbe Tiskarna Jože Moškrič d.d.;
1000 Ljubljana, Kajuhova 55, iz razloga,
ker za opravljanje registrirane dejavnosti
družbe, niso več podani ekonomski in drugi
pogoji za nadaljnje poslovanje.

Izvede se postopek redne likvidacije, v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah o rednem prenehanju delniške
družbe.

Upniki in delničarji se pozivajo, da v ro-
ku 60 dni od objave sklepa o likvidaciji
družbe v Uradnem listu Republike Slovenije,
prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacij-
skemu upravitelju družbe.

Za likvidacijskega upravitelja družbe se
imenuje Marko Tišma, rojen 15. 4. 1967,
stanujoč 3250 Rogaška Slatina, Celjska ce-
sta 41, ki bo izvedel likvidacijo v statusu
samostojnega podjetnika, s pričetkom man-
data, z dnem vpisa začetka likvidacijskega
postopka v sodni register, z vsemi poobla-
stili kot jih določa Statut družbe oziroma
Zakon o gospodarskih družbah.

Likvidacijski upravitelj je za čas od ime-
novanja do zaključka likvidacije upravičen
do mesečnega plačila za delo v višini
1,700.000 SIT neto, ter do povrnitve mate-
rialnih stroškov. Plačilo za delo in stroški
bremenijo premoženje družbe.

Likvidacijskemu upravitelju se v času do
poplačila obveznosti družbe vsem upnikom,
izplačuje akontacija v višini 50% zneska iz
prejšnjega odstavka in materialni stroški.

Pogodbo o izvedbi likvidacijskega po-
stopka, sklene z likvidacijskim upraviteljem
v imenu in za račun družbe, nadzorni svet
družbe oziroma njegov predsednik.

Za odločanje o predlogu poročila o po-
teku likvidacijskega postopka in o predlogu
za razdelitev premoženja delničarjem, je pri-
stojen nadzorni svet družbe.

Poplačilo upnikov družbe in razdelitev
ostanka premoženja delničarjem, se na
podlagi soglasja posameznega upnika ozi-
roma delničarja, lahko izvede tudi v premič-
nih ali nepremičnih stvareh ali pravicah.

Po zaključku likvidacije se dokumentaci-
ja družbe z značajem arhivske dokumenta-
cije izroči delničarju – družbi Delo – Tiskar-
na, d.d., ki jo je dolžan arhivirati v skladu z
zakonskimi predpisi.

Gradivo za skupščino, vključno z doku-
mentacijo k 2. točki dnevnega reda, je na
vpogled na sedežu (v tajništvu) družbe Ti-
skarna Jože Moškrič d.d., Kajuhova 55,
Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
dneva skupščine.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so tri dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniški knjigi.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali po-
oblaščenci, ki so vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavili svojo udele-
žbo. Kot datum prijave se šteje datum, ko je
družba prejela obvestilo.

V kolikor se zasedanja skupščine udele-
ži pooblaščenec, mora predložiti družbi po-
oblastilo v pisni obliki, pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo se hrani v družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno z gla-
sovnicami. Vsaka delnica daje delničarju en
glas.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega re-



Stran 1264 / Št. 25-27 / 14. 3. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

gistra. Dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne (drugi sklic) istega dne ob 13. uri na
istem kraju.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala

Tiskarna Jože Moškrič d.d.
uprava družbe

Ob-90063
Na podlagi 10.2.2. točke statuta Modra

linija, pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Koper, Pristaniška 12, sklicuje direktor

14. skupščino delničarjev
družbe Modra linija, d.d., Koper,

ki bo v petek, 18. 4. 2003 ob 12. uri v
sejni sobi družbe Primorski skladi, d.d., Ko-
per, na Pristaniški 12, Koper, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine na predlog uprave in
nadzornega sveta.

2. Obravnava letnega poročila za leto
2002 in sprejem sklepa o podelitvi razre-
šnice direktorju in nadzornemu svetu.

3. Volitev članov nadzornega sveta družbe.
4. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega

dobička.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Za predsednika skupščine se iz-

voli Marijana Škodo, za preštevalki glasov
Tatjano Cepak in Katjo Gaberšček.

Ad 2) Direktorju in nadzornemu svetu se
podeli razrešnica za leto 2002.

Ad 3) Za člane nadzornega sveta družbe
Modra linija d.d. Koper se izvoli: Vojko Čok,
Franko Pečar in Leon Klemše.

Ad 4) Bilančni dobiček za leto 2002 v
višini 141,569.522,50 SIT se uporabi:

– za izplačilo dividend delničarjem Mo-
dre linije d.d. Koper 136,627.332 SIT ozi-
roma 4 SIT po delnici. Do izplačila dividend
so upravičeni delničarji, ki so vpisani v del-
niško knjigo kot delničarji Modre linije d.d.
Koper na dan 30. 4. 2003. Dividende se
izplačajo do 30. 6. 2003;

– preostanek bilančnega dobička v viši-
ni 4,942.189,50 SIT ostane nerazporejen.

Udeležba: skupščine delničarjev se lahko
udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, katerih pisne na-
jave prispejo družbi vsaj tri dni pred sejo.

Gradivo: gradivo za skupščino je na vpo-
gled delničarjem v prostorih družbe, na Pri-
staniški 12, Koper, vsak delovni dan med
11. in 13. uro.

Modra linija, d.d., Koper
direktor

Mirko Pavšič

Ob-90090
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Europapier-Papirografika d.d. upra-
va družbe sklicuje

10. redno skupščino
delniške družbe

Europapier-Papirografika d.d.
ki bo v torek, dne 15. 4. 2003 ob 14.

uri na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoško-
va cesta 14.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa uprave:
1.1. Za predsedujočega skupščine se iz-

voli Miha Martelanc, za preštevalko glasov
pa Nataša Zaplotnik.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka mag. Nina Češarek.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom za poslovno leto 2002 in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

2.1. Na podlagi sprejetega letnega po-
ročila Europapier-Papirografika d.d. za po-
slovno leto 2002 je višina bilančnega do-
bička družbe, ugotovljena na dan 31. 12.
2002:

poslovni izid leta 2002
(dobiček) 165,860.355,01 SIT
preneseni čisti dobiček
preteklih let 263,937.978,47 SIT
povečanje rezerv iz dobička po
sklepu uprave –
povečanje rezerv iz dobička po
odločitvi uprave in nadzornega
sveta –
bilančni dobiček 429,778.333,48 SIT

2.2. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v višini 429,778.333,48 SIT
v celoti ostane preneseni čisti dobiček, o
katerega uporabi bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.

2.3. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2002.

3. Uskladitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta:
3.1. Dejavnost družbe se uskladi s Stan-

dardno klasifikacijo dejavnosti tako, da se
vse obstoječe dejavnosti družbe brišejo, de-
javnost družbe pa dopolni z naslednjimi de-
javnostmi:

51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij

51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal

51.190 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov

51.470 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe

51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi

51.560 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki

51.570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki

51.850 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in opremo

51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo

51.900 Druga trgovina na debelo
52.462 Trgovina na drobno z barvami,

laki in drugimi kemičnimi sredstvi
52.471 Dejavnost knjigarn
52.472 Trgovina na drobno s časopisi,

revijami
52.473 Dejavnost papirnic

52.488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d. n.

52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln
60.240 Cestni tovorni promet
63.110 Prekladanje
63.120 Skladiščenje
65.210 Finančni zakup (leasing)
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremični-

nami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-

jem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za

plačilo ali po pogodbi
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v

najem
71.330 Dajanje pisarniške in računalni-

ške opreme v najem
72.100 Svetovanje o računalniških na-

pravah
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.500 Vzdrževanje in popravila pisarni-

ških in računskih strojev ter računalniških na-
prav

72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.120 Računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega

mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetova-

nje
74.150 Dejavnost holdingov
74.852 Fotokopiranje in drugo razmno-

ževanje
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta:
4.1. Sprejmejo se spremembe in dopol-

nitve statuta delniške družbe Europapier-Pa-
pirografika d.d. v predlaganem besedilu.

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.1. Z dnem sprejema tega sklepa se od-

pokličeta člana nadzornega sveta: inž.
Werner Mitteregger in dr. Bernd Töfflinger.

Za člana nadzornega sveta družbe se iz-
volita mag. Georg Hirsch in mag. Nikolaus
Neubauer. Mandat novima članoma nadzor-
nega sveta traja 4 leta in začne veljati z dnem
sprejema tega sklepa.

Skupščina ugotavlja, da je članoma nad-
zornega sveta, predstavnikoma delavcev Na-
taši Šeme in Branetu Kraljiču iztekel 4-letni
mandat in da sta za nova člana nadzornega
sveta – predstavnika delavcev izvoljena Do-
brila Lukanovič in Brane Kraljič, katerima
mandat traja 4 leta.

6. Obravnava in sprejem sklepa o imeno-
vanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
6.1. Na predlog nadzornega sveta se za

revidiranje letnih računovodskih izkazov za
poslovno leto 2003 imenuje revizijska družba
Deloitte & Touche, d.o.o., revizija in svetova-
nje, Dunajska 22, Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, vpisani v Centralni register nematerializira-
nih vrednostnih papirjev pri KDD, njihovi po-
oblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo
prijavijo osebno v tajništvu uprave na sedežu
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družbe ali s priporočeno poštno pošiljko, naj-
pozneje tri dni pred sejo skupščine, to je do
vključno 12. 4. 2003.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami, ki
predstavljajo vsaj 15% vseh glasovalnih pra-
vic. Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri prav tako na sedežu družbe Lesko-
škova cesta 14, Ljubljana. Na ponovnem za-
sedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom, poročilom nad-
zornega sveta in revizijskim poročilom ter
besedilom predloga sprememb in dopolni-
tev statuta bo na voljo na sedežu družbe
vsak delovnik od 8. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Europapier-Papirografika d.d.
uprava

Ob-90095
V skladu s 25. členom statuta Vzajemne

zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana
(v nadaljevanju: statut) in na podlagi 1. od-
stavka 31. člena statuta ter v skladu z
283. členom ZGD uprava sklicuje

1. sejo skupščine
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,

d.v.z., Ljubljana
ki bo v torek, 15. 4. 2003, ob 12. uri, v

dvorani Karantanija (pritličje), Hotel Lev,
Vošnjakova 1, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in na-

mestnika predsednika skupščine ter preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa 21 članov, ki so zahteva-
li sklic skupščine od skupno 33 članov
skupščine:

Za predsednika skupščine se za man-
datno obdobje štirih let izvoli mag. Branko
Pavlin.

Za namestnika predsednika skupščine
se za mandatno obdobje štirih let izvoli
Oskar Salecl.

Predlog nadzornega sveta: za predse-
dnika skupščine se za mandatno obdobje
štirih let izvoli mag. Branko Pavlin.

Za namestnico predsednika skupščine
se za mandatno obdobje štirih let izvoli Bri-
gita Ačimovič.

Za preštevalca glasov se imenujeta Ja-
nez Gregorič in Polona Suhadolnik Gramc,
za zapisnikarico se imenuje Nastja Buh. Za
notarja skupščine se imenuje Miro Košak.

3. Potrditev mandatov članom skupščine.
Predlog sklepa: potrdijo se mandati vseh

članov skupščine Vzajemne zdravstvene za-
varovalnice, d.v.z.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta Vza-
jemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa 21 članov, ki so zahteva-
li sklic skupščine od skupno 33 članov
skupščine:

Za člane nadzornega sveta se za man-
datno obdobje štirih let od dneva izvolitve
izvolijo naslednji člani: Aljoša Pečan Gru-
den, Bojan Petan, Franc Polovič, Franci
Strajnar in Darinka Virant.

Z dnem izvolitve navedenih članov nad-
zornega sveta preneha mandat obstoječim
članom nadzornega sveta.

Predlog nadzornega sveta: za člane nad-
zornega sveta se za mandatno obdobje šti-
rih let od dneva izvolitve izvolijo naslednji
člani: Slavko Grčar, Franc Košir, Brane Mi-
šič, Gregor Pivec, Miro Sotlar in dr. Peter
Stanovnik.

Z dnem izvolitve navedenih članov nad-
zornega sveta preneha mandat obstoječim
članom nadzornega sveta.

Uprava je po obravnavi na nadzornem
svetu pripravila sklic skupščine, hkrati pa je
sklic skupščine skladno z 31 členom statu-
ta zahtevalo 21 članov skupščine od sku-
pno 33 članov. Predlogi 21 članov skupšči-
ne so objavljeni pod 2. in 5. točko dnevne-
ga reda, pod tema točkama dnevnega reda
pa so objavljeni tudi predlogi nadzornega
sveta. Predloge pod 3. in 4. točko predla-
gata uprava in nadzorni svet skupaj.

Gradivo za dnevni red s predlogi
sklepov, vključno z besedilom predlaganih
sprememb statuta, je na vpogled članom
skupščine na sedežu Vzajemne zdravstve-
ne zavarovalnice, d.v.z., Mala ulica 5, Ljub-
ljana, oziroma pri upravi družbe.

Člani skupščine lahko v tednu dni po
objavi sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge sklepov upravi družbe. Predlo-
gi članov skupščine so lahko le pisni in ra-
zumno utemeljeni.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih pro-
storih ob 13. uri. V drugem sklicu bo skup-
ščina sklepčna, če bo prisotnih vsaj 13 čla-
nov skupščine.

Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica,

d.v.z.,
 uprava

Ob-90135
Uprava družbe sklicuje na podlagi

283. člena ZGD in statuta družbe

skupščino
delniške družbe SGP Posavje Sevnica,

d.d.,
dne 17. 4. 2003 ob 15. uri, na sedežu

družbe, na naslovu Trg svobode 9, Sevnica.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine –

predsednika in preštevalca glasov ter sez-
nanitev o prisotnem notarju.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Borut Škerlj in za preštevalca

glasov se imenuje Ana Strajnar Erpič in Aleš
Stegenšek. Skupščina se seznani z prisot-
nim notarjem Alojzem Vidicem iz Sevnice.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta in

imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa po predlogu nadzornega

sveta:
a) Skupščina na podlagi podane odsto-

pne izjave razreši Marjana Kurnika, na la-
stno željo, s funkcije člana nadzornega sve-
ta, z dnem imenovanja novega člana.

b) Skupščina po predlogu nadzornega sve-
ta imenuje za člana nadzornega sveta Aleša
Vodeba, kot predstavnika delničarjev. Mandat
članov nadzornega sveta nastopi z izvolitvijo
na skupščini za mandatno dobo 4 let.

5. Kritje izgube poslovnega leta.
Predlog sklepa: izguba družbe na dan

31. 12. 2002 v višini 788,379.635,12 SIT
se krije v breme naslednjih kategorij kapita-
la: zakonske rezerve v višini 187.320,41
SIT, drugih rezerv iz dobička v višini
3,559.087,78 SIT, v breme prevrednoto-
valnih popravkov kapitala v višini
218,697.715,21 SIT in v breme osnovnega
kapitala družbe v znesku 183,404.000 SIT.

6. Sprememba osnovnega kapitala
družbe in kritje razlike izgube.

Predlog sklepa:
a) Zaradi kritja izgube družbe se zma-

njša osnovni kapital družbe, in sicer:
– osnovni kapital družbe v višini

183,404.000 SIT, ki ga tvori 183.404 na-
vadnih delnic, z nominalno vrednostjo 1.000
sit se zmanjša na 0 SIT,

– osnovni kapital se zmanjša na način, da
se delnice dokončno združijo in razveljavijo.

b) Osnovni kapital družbe se z nič pove-
ča z izdajo 100.000 novih delnic, nominalna
vrednost za 1 delnico je 1.000 SIT, prodajna
vrednost za 1 delnico je 1.000 SIT, delnice
se vplačajo v stvarnimi vložki, in sicer:

– obstoječi delničarji družbe se odpove-
dujejo prednostni pravici vpisa delnic v novi
izdaji, ki jo imajo na podlagi določil Zakona
o gospodarskih družbah in statuta družbe;

– 100.000 novo izdanih delnic družbe
vpiše poslovni partner družbe s konverzijo
stvarnega vložka – posojila za tekoče po-
slovanje družbe v času prisilne poravnave v
nominalni vrednosti 100,000.000 SIT. Sez-
nam povečanega kapitala s stvarnimi vložki
je v prilogi.

c) Po povečanju kapitala z novimi vložki
znaša osnovni kapital družbe 100,000.000
SIT.

d) Razlika izgube družbe se krije iz bo-
dočih odpisov obveznosti po načrtu finan-
čne reorganizacije družbe.

d) Sklep je sprejet pod odložnim pogo-
jem, da bo predlagana prisilna poravnava
na sodišču pravnomočno potrjena.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremembe čistopisa

statuta kot posledica zmanjšanja in poveča-
nja osnovnega kapitala družbe potrdi nad-
zorni svet družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

izvršujejo glasovalne pravice delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 14. 4.
2003 in prijavijo udeležbo najmanj 3 dni
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pred skupščino, ali njihovi pooblaščenci, ki
imajo za udeležbo na skupščini pisno poo-
blastilo delničarja. Delničarje zastopajo nji-
hovi zakoniti zastopniki, ki se izkažejo z iz-
piskom iz sodnega registra ali z listino o
imenovanju zakonitega zastopnika.

Delničarji lahko vložijo predloge spremem-
be dnevnega reda ali nasprotne predloge pi-
sno v 7 dneh po objavi sklica skupščine.

Celotno gradivo za sejo skupščine in sta-
tut je delničarjem na vpogled od dneva skli-
ca skupščine med 9. in 12. uro vsak delov-
ni dan na sedežu družbe.

Splošno gradbeno podjetje
Posavje Sevnica d.d., Sevnica

Stanko Budič, predsednik uprave

Izvršbe
in zavarovanja

In 2001/00048 IZ-2559
S sklepm opr. št. In 2001/00048, ki ga

je dne 26. 11. 2001 izdalo Okrajno sodišče
v Črnomlju, je bil opravljen rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, stanova-
nja – garsonjere št. 20, v skupni izmeri
22,53 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju
stanovanjskega bloka v Črnomlju, Cankarje-
va št. 1, ki stoji na parc. št. 957/6, vpisani
pri vl. št. 1471, k.o. Črnomelj, last dolžnika
Horvat Danijela iz Črnomlja, na podlagi ku-
pne pogodbe z dne 5. 7. 2000, zaradi izter-
jave terjatve upnice ndl. Ines Horvat in Alek-
sandre Čemas, slednje tudi kot zakonite za-
stopnice nedoletne upnice, obe iz Črnomlja,
Ulica 21. oktobra 17/b, v višini 318.482 SIT
s pp, ki jo dolžnik dolguje na podlagi sodbe
Okrajnega sodišča v Črnomlju, opr. št. P
97/99 z dne 15. 10. 1999.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 2. 2003

Z 328/2002 IZ-1457
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 328/2002 z dne 18. 12.
2002, je bila garsonjera v skupni izmeri
16,91 m2, ki se nahaja v pritličju stano-
vanjskega objekta na naslovu Kovorska c.
51, Bistrica pri Tržiču, Tržič, stoječe na
parc. št. 211/1, k.o. Bistrica, s pripadajo-
čim solastninskim deležem na skupnih pro-
storih, objektih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču, ki še ni vpisana v zemlji-
ški knjigi in ga je zastavni dolžnik Ivica
Blažević, roj. 18. 6. 1969, Virje 2, Tržič,
pridobil po prodajni pogodbi z dne 30. 5.
2002, ki jo je sklenil z Esmo Čeman iz
Kranja, Ul. Franca Rozmana Staneta 6, na
naroku dne 23. 1. 2003 zarubljeno za za-
varovanje denarne terjatve po posojilni po-
godbi št. 2/2002 z dne 3. 6. 2002 in spo-
razumu o zavarovanju denarne terjatve z
dne 26. 6. 2002, v znesku 1,300.000 SIT
s pripadki, v korist upnika Goodyear Engi-
neered Products Europe, družba za proiz-
vodnjo gumenih tehničnih izdelkov, d.o.o.,
Kranj, Škofjeloška 6.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 2003

I 2002/13039 IZ-2546
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, opr. št. I 2002/13039 z dne
13. 11. 2002, sta bila:

– štirisobno stanovanje št. 9, v zgradbi
na Kotnikovi 20, Ljubljana, II. nadstropje, v
izmeri 111,95 m2 in parkirno mesto št. 123,
v kleti zgradbe, k.o. Tabor ter

– lokal št. L-4, pritličje v izmeri 17,60 m2

in v I. kleti, v izmeri 45,64 m2, skupaj
63,24 m2 v poslovno stanovanjskem objektu
št. 6, zgrajenem na parc. št. 192/21,
192/24, 159/24 – stanovanjski del uredi-
tvenega območja CO 5/3, Zdravstveni dom
– južni del, s pravico uporabe skupnih delov,
naprav in zemljišča, lociran na Slomškovi 33,
k.o. Tabor,

ki sta last dolžnika z dnem 17. 11. 2002
zarubljena v korist upnika odvetnika Marjana
Šnajderja, Mlinska pot 3, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2003

Z 2002/01929 IZ-2588
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 2002/01929 z dne 19. 2. 2003,
je bilo enosobno stanovanje št. 2, v skupni
izmeri 31,04 m2, v visokem pritličju stano-
vanjske hiše v Ruski ulici 2 v Ljubljani, ki stoji
na parceli številka 1402/2, vložek številka
515, k.o. Spodnja Šiška, vključno s sola-
stninsko pravico na skupnih delih in napra-
vah objekta ter stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnikov, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 22. 5. 2002, sklenjene s prodajalcem
Mitjem Steblovnikom, Nova pot 27, Vnanje
Gorice, s prepovedjo odtujitve in obremeni-
tve, z dnem 19. 2. 2003 zarubljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 2,276.000 SIT s pp, v znesku
2,276.000 SIT s pp, v znesku 2,276.000
SIT s pp in v znesku 1,350.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2003

Z 2002/00511 IZ-2553
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00511 z dne 4. 2.
2003, je bila ustanovljena na lokalu št. 18, v
izmeri 41,89 m2, v pritličju poslovno stano-
vanjskega objekta S-1 v Mariboru, Loška uli-
ca, s souporabo zemljišča, na katerem ob-
jekt stoji in zemljišča, ki služi za nemoteno
uporabo objekta ter vseh skupnih prostorov
in naprav, ki služijo objektu kot celoti, ki stoji
na parcelah št. 1931/2, 1931/6, 2180/15,
1938/2, 1938/3, 1938/5, k.o. Maribor–
Grad, katerega lastnika sta zastavitelja Silva
Kovačič in Borut Kovačič, vsak do 1/2 celo-
te, na podlagi pogodbe za nakup lokala št.
S1-L18/97 z dne 18. 3. 1998, sklenjene s
prodajalcem DP Marking, p.o., Maribor, Par-
tizanska cesta 47, zastavna pravica v korist
upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 5,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 2. 2003

Z 2002/00607 IZ-2555
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00607 z dne 4. 2.
2003, je bila ustanovljena na poslovnem pro-

storu v pritličju, ki meri 160 m2, med osmi
7-12 in osmi A-D, sestavljen iz prodajnega
prostora in skladišča, v poslovno trgovskem
objektu Brezje, ki stoji na parc. št. 784/2,
pripisani pri vl. št. 339, k.o. Brezje, ki je last
zastaviteljev, na podlagi prodajne pogobe z
dne 8. 6. 2001, zastavna pravica v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje
denarnih terjatev v znesku 8,000.000 SIT s
pripadki ter bodočo in pogojno terjatev v zne-
sku največ 7,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 2. 2003

Z 2002/00592 IZ-2556
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00592 z dne 5. 2.
2003, je bila ustanovljena na poslovnem lo-
kalu z oznako S3.L.10, v izmeri 68,94 m2, v
pritličju poslovno stanovanjskega objekta
Betnavska 3 v Mariboru, s souporabo zemlji-
šča, na katerem objekt stoji in zemljišča, ki
služi za nemoteno uporabo objekta ter vseh
skupnih prostorov in naprav, ki služijo objek-
tu kot celoti, ki stoji na parcelah št. 837,
836, 835, 832, 832/2, 825/2, 824/2 in
827/2, vse k.o. Tabor, katerega lastnica je
dolžnica oziroma zastaviteljica Amalija Kau-
čič do celote, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 27. 5. 2002, sklenjene s pro-
dajalko družbo A-Stella, d.o.o., Cafova 8,
Maribor, zastavna pravica v korist upnice
Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
20,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2003

In 01/00038 IZ-2543
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 7. 6. 2001, opr. št. In
2001/00038, je bil dne 21. 6. 2001 oprav-
ljen v korist upnice Banke Koper d.d., Ko-
per, rubež stanovanja in podstrešja v skupni
izmeri 96,70 m2, na Smrekarjevi 8 v Izoli,
last dolžnice Gordane Poropat.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljenjo s sklepom o izvršbi z
dne 13. 2. 2003 opr. št. In 2001/00048,
dovoljen v korist upnice Republike Sloveni-
je, Ministrstva za finance, in na izvršbo, do-
voljeno s sklepom z dne 13. 2. 2003, opr.
št. In 2002/00122, v korist upnice Banke
Koper d.d., Koper.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 2. 2003

IZ-90147
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 145/02 z dne 7. 3. 2003,
je bilo stanovanje št. 16, v mansardi stano-
vanjskega bloka na Šentiljski cesti 13, v Ma-
riboru, v izmeri 40 m2, s pripadajočim klet-
nim prostorom, ležečem na parc. št. 329/I,
k.o. Maribor grad, s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah v večstanovanjski hiši
ter funkcionalnem zemljišču, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 1.
2003, med prodajalcem Intes Mlin in teste-
nine d.d., Maribor, in kupcem Postogna
d.o.o., Maribor, ter celotno pritličje stano-
vanjske hiše s pripadajočima dvema kletni-
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ma prostoroma v večstanovanjski hiši v Lin-
hartovi 14 v Mariboru, stoječi na parc.
1704/1, k.o. Tabor, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 1. 2003,
med prodajalcem Intes Mlin in testenine d.d.,
Maribor, in kupcem Postogna d.o.o., Mari-
bor, last do celote Postogna, podjetje za tr-
govino, export-import in storitveno dejavnost
d.o.o., zastavljeno v korist upnice Banke Ce-
lje d.d., Celje, Vodnikova ulica 2, za zavaro-
vanje denarnih terjatev v višini 26,500.000
SIT s pripadki in v znesku 115.000 EUR s
pripadki napram dolžnici Postogna d.o.o.

IZ-90148
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nevenke Tory iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 156/03 z dne 5. 3. 2003,
je bilo stanovanje št. 23, ki se nahaja v sta-
novanjski hiši v Ljubljani, Gašperšičeva 6, v
prvem nadstropju, v skupni izmeri 48,10 m2,
last dolžnika oziroma zastavitelja Dobrinka
Gavranića na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja z dne 18. 10. 2002,
sklenjene s Čedom Kozmanovićem, Gašper-
šičeva 6, Ljubljana, zastavljeno v korist po-
sojilodajalca Igorja Duša, stanujočega Ljub-
ljana, Krakovska ulica 13, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 9.440 EUR s pripadki.

IZ-90149
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja mag. Rošker Andreja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 159/03
z dne 4. 3. 2003, je bilo trisobno stanovanje
številka 402 v 4. nadstropju stanovanjske stav-
be na naslovu Kunaverjeva ulica 12, Ljublja-
na, ki leži v katastrski občini Dravlje, ki je
skupne izmere 74,06 m2 in je solast dolžni-
kov in zastaviteljev Dolinšek Danijela in Dolin-
šek Sabine, Kunaverjeva ulica 12, Ljubljana,
na podlagi pravnomočnega sklepa o dedova-
nju Okrajnega sodišča v Ljubljani, pod opra-
vilno števiko I D 570/2001 z dne 28. 10.
2002, zastavljeno v korist upnika Raiffeisen-
bank Mureck, registrierte Genossenschaft mit
beshränkter Haftung, v zavarovanje denarne
terjatve v višini 14.000 EUR, kar je na dan
4. 3. 2003 3,234.000 SIT, s pripadki.

IZ-90150
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora opr. št. SV 216/2003 z dne 4. 3.
2003, je lokal št. 9, v izmeri 13,75 m, v
pritličju posl. stan. objekta v Mariboru,
Strossmayerjeva ul. 11 in 13, zgrajenega na
parc. št. 1397/2, 1396 in 1395 k.o. Koro-
ška Vrata in k.o. Maribor-Grad, katerega la-
stnik je zastavitelj Jeler Andrej, rojen dne
31. 10. 1962, stanujoč Maribor, Ulica I. In-
ternacionale 22, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d., Maribor, za zavarovanje ter-
jatve do najvišjega zneska 3,000.000 SIT.

Ob-90151
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 228/03 z dne 4. 3. 2003, je
bilo zastavljeno stanovanje z dvema sobama
in dvema kabinetoma v 3. in 4. nadstropju
(duplex) z oznako S2 303, v velikosti
82,47 m2, z loggio 6,73 m2, balkonom
6,12 m2, shrambo 7,81 m2 in parkiriščem v
kleti z oznako S2 303, ki se nahaja v poslov-

no stanovanjskem objektu ARS v Kamniku, ki
je zgrajen na zemljišču parc. št. 741/3, 742/1
in 742/2, vse k.o. Kamnik, last zastavitelja
Damira Staničića, Polanškova ulica 32, Ljub-
ljana-Črnuče, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-15/03 z dne 4. 3. 2003, sklenjene
s Stanovanjskim skladom Republike Sloveni-
je, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Sta-
novanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljublja-
na, Poljanska 31, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 12,237.292 SIT s pripadki.

Ob-90152
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 239/03 z dne 5. 3. 2003,
je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št.
5/01-2 v pritljičju objekta št. 5, ki je zgrajen
na parcelni številki 1858/12, vpisani v z.k.
vložku št. 2564 k.o. Rudnik, v skupni izmeri
94,10 m2, z loggio v velikosti 12,13 m2,
shrambo A v izmeri 11 m2, atrijem v izmeri
55,10 m2, kar predstavlja idealni delež do
1081/10000, in enim z nadstreškom pokri-
tim parkirnim mestom št. 5/1-2, ki leži na
parc. št. 1859/6, vpisani v z.k. vložku št.
2583 k.o. Rudnik, kar predstavlja idealni de-
lež do 25/1136, ter odkritim parkirnim me-
stom št. 4/3-2-O, ki leži na parc. št. 1859/6,
vpisani v z.k. vložku št. 2583 k.o. Rudnik,
kar predstavlja idealni delež do 25/1136,
last zastaviteljev Pluško Alojza in Lang Nata-
še, oba iz Ljubljane, Dunajska cesta 188, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4233-24/03
z dne 5. 3. 2003, sklenjene s Stanovanj-
skim skladom Republike Slovenije, Javnim
skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanova-
nje je zastavljeno v korist upnika Stanovanj-
skega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Po-
ljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25,421.678 SIT s pripadki.

Ob-90153
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 240/03 z dne 5. 3. 2003,
je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št.
10/01-2 v pritljičju objekta št. 10, ki je zgra-
jen na parcelni številki 1858/15, vpisani v
z.k. vložku št. 2564 k.o. Rudnik, v skupni
izmeri 94 m2, z loggio v velikosti 11,79 m2 in
shrambo A v izmeri 10,93 m2, kar predstav-
lja idealni delež do 1077/10000, atrijem v
izmeri 48,41 m2 na parcelni št. 1858/39,
kar predstavlja idealni delež do 4841/13600
skozi in z nadstreškom pokritim parkirnim
mestom št. 10/1-2, ki leži na parc. št.
1858/19, vpisani v z.k. vložku št. 2564 k.o.
Rudnik, kar predstavlja idealni delež do
25/624, last zastaviteljev Vesne Lešnik, Bra-
čičeva cesta 5, Velenje in Gorazda Malen-
ška, Borovška cesta 11, Kranjska Gora, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4233-21/03
z dne 5. 3. 2003, sklenjene s Stanovanj-
skim skladom Republike Slovenije, Javnim
skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanova-
nje je zastavljeno v korist upnika Stanovanj-
skega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Po-
ljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 18,236.519 SIT s pripadki.

Ob-90154
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljublja-

ne, opr. št. SV 242/03 z dne 6. 3. 2003, je
bilo zastavljeno trisobno stanovanje v 1. in 2.
nadstropju (duplex) z oznako S2-109 v veliko-
sti 82,85 m2, z loggio v izmeri 6,73 m2, vrtom
19,48 m2, shrambo v izmeri 7,47 m2 in parki-
riščem v kleti z oznako S2 - 109, ki se nahaja
v poslovno-stanovanjskem objektu Ars v Kam-
niku, ki je zgrajen na parc. št. 741/3, 742/1
in 742/2, vse k.o. Kamnik, last zastaviteljev
Romana Kamnika in Gordane Kamnik, oba
Parecag 149, Sečovlje, na podlagi prodajne
pogodbe št. 4233-13/03 z dne 6. 3. 2003,
s Stanovanjskim skladom Republike Sloveni-
je, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Sta-
novanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljublja-
na, Poljanska 31, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 22,475.972 SIT s pripadki.

Ob-90155
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 243/03 z dne 6. 3. 2003,
je bilo zastavljeno trisobno stanovanje v II.
nadstropju, z oznako C-201, v velikosti 75,31
m2, s shrambo z oznako S-C-201 v izmeri
5,73 m2 in enim parkirnim mestom v kleti z
oznako K3 GM 89, ki se nahaja v poslovno
stanovanjskem objektu v soseski Dravske te-
rase v Mariboru, ki stoji na zemljišču parc.
št. 1979/1 in 1979/5, k.o. Koroška vrata,
last zastaviteljice Lidije Ivanjko, Zatišje 27,
Celje, na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-41/03 z dne 6. 3. 2003, sklenjene s
Stanovanjskim skladom Republike Sloveni-
je, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Sta-
novanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljublja-
na, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13,691.131 SIT s pripadki.

Ob-90156
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Mari-
bora, opr. št. SV 181/03 z dne 26. 2. 2003,
je nepremičnina, stanovanje št. 6, s pripada-
jočo kletno shrambo, v skupni izmeri
46,44 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večsta-
novanjske hiše v Mariboru, Wattova ulica 3,
stoječe na parc. št. 790, vpisani v vl. št. 1186
k.o. Tabor, ki je do celote last Renate Prislan,
stan. Wattova ulica 3, Maribor, na podlagi po-
godbe o prodaji stanovanja št. 9130-175/91,
sklenjene dne 17. 12. 1991 med prodajalcem
Tovarno vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič
Maribor ter kupko Darjo Kuri in na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 5. 2000,
sklenjene med prodajalko Darjo Kuri ter kup-
ko Renato Prislan, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z ome-
jeno odgovornostjo, Republika Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve do dolžnice Rena-
te Prislan, stan. Wattova ulica 3, Maribor, v
višini 20.000 EUR s pripadki.

Ob-90157
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Ma-
ribora, opr. št. SV 187/03 z dne 27. 2.
2003, je nepremičnina, stanovanje št. 6 v
skupni izmeri 56,88 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske hiše v Šentilju,
Maistrova ulica 13, stoječe na parc. št.
969/19, vpisani v vl. št. 70 k.o. Šentilj, last
Nikole Škrgeta, stan. v Ceršaku, Novine 48
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in Slavice Gorza, stan. v Ceršaku, Kozjak pri
Ceršaku 16, vsakega do 1/2 na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne 30. 11.
1993 med prodajalko Občino Pesnica ter
kupko Olgo Stojanov in na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 18. 2. 2003, sklenje-
ne med prodajalko Olgo Stojanov ter kupce-
ma Nikolo Škrgetom in Slavico Gorza, za-
stavljena v korist upnice Raiffeisenbank Lei-
bnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Nikole Škrgeta, stan.
Novine 48, Cerak in Slavico Gorza, stan.
Kozjak pri Ceršaku 16, Ceršak, v višini
18.500 EUR s pripadki.

Ob-90158
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 214/03 z dne 5. 3.
2003, je nepremičnina, dvosobno stanova-
nje št. 28, v skupni izmeri 58,87 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hi-
še v Mariboru, Markovičeva ulica 17/a, sto-
ječe na parc. št. 921/2, k.o. Pobrežje, ki je
do celote last Jožice Kokol, stan. Markovi-
čeva ulica 17, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe št. 1737/92, sklenjene dne 17. 1.
1992 med prodajalko Občino Maribor ter
kupko Jožico Kokol, zastavljena v korist
upnice Raiffeisenbank Schwanberg, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Repu-
blika Avstrija, za zavarovanje denarne terja-
tve do dolžnice Jožice Kokol, stan. Marko-
vičeva ulica 17, Maribor, v višini 15.000
EUR s pripadki.

Ob-80159
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Ma-
ribora, opr. št. SV 218/03 z dne 6. 3. 2003,
je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 6 v
izmeri 69,06 m2, z drugimi prostori v izmeri
3,60 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večsta-
novanjske hiše v Mariboru, Vošnjakova ulica
25, stoječe na parc. št. 1845, k.o. Mari-
bor-grad, ki je do celote last Darka Rogla,
stan. Vošnjakova ulica 25, Maribor, na pod-
lagi prodajne pogodbe št. 48/91, sklenjene
dne 23. 12. 1991 s prodajalko Občino Mari-
bor, zastavljena v korist upnika Andreja Kirbi-
ša iz Maribora, Aškerčeva ulica 16, za zava-
rovanje denarne terjatve do dolžnika Darka
Rogla, stan. Vošnjakova ulica 25, Maribor, v
višini 44.000 EUR s pripadki.

Ob-90160
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 242/2002 z dne 10. 3. 2003, je
poslovni prostor v pritličju stanovanjskega ob-
jekta v Preddvoru pri Kranju, ki je namenjen
gostinski dejavnosti in leži na severnem delu
objekta v izmeri 45,19 m2, s toaletnimi pro-
stori v izmeri 11,07 m2, s pripadajočim zem-
ljiščem na parc. št. 245/9005 v izmeri
92 m2, parc. št. 893/9002 v izmeri 33 m2 in
246/9002 v izmeri 108 m2, vse k.o. Tupali-
če, last dolžnika in zastavitelja Mirana Jakši-
ča s.p., na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 14. 1. 2003 s prodajalcem
Vilkom Zadnikarjem, zastavljeno v korist upni-
ce Volksbank Kärnten Süd, Borovlje, Avstri-
ja, za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 60.000 EUR s pripadki.

Ob-90161
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 243/2002 z dne 10. 3.
2003, je stanovanje št. 6 v izmeri 38,21 m2

v mansardnem delu in 20,71 m2 v podstre-
šnem delu poslovno – stanovanjskega kom-
pleksa na naslovu Tupaliče 35 A v Preddvo-
ru pri Kranju, ki leži na parceli 245/9003
k.o. Tupaliče, Okrajnega sodišča v Kranju,
last dolžnika in zastavitelja Mateja Vidmarja,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 14. 2. 2003, s prodajalcema Vil-
kom Zadnikarjem in Miranom Jakšičem, za-
stavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten
Süd, Borovlje, Avstrija, za zavarovanje nje-
gove denarne terjatve v višini 45.000 EUR
s pripadki.

Ob-90162
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz
Kranja, opr. št. SV 118/03 z dne 10. 3.
2003, je bilo dvosobno stanovanje s kabine-
tom št. 41 v VI. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 10,
Kranj, v skupni izmeri 82,99 m2, zastavljeno
v korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 6,700.000 SIT s pripadki..

Ob-90164
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec,
opr. št. 159/03 z dne 27. 2. 2003, je bilo
enosobno stanovanje št. 101, v 9. nad-
stropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Jakčeva ulica 39 v Ljubljani. Stanovanjska
stavba stoji na parc. št. 737, vpisane pri
z.k. vložku št. 39 k.o. Štepanja vas. Sta-
novanje obsega 37,73 m2 in to kuhinjo
11,16 m2, sobo 15,37 m2, hodnik 3,37 m2,
kopalnico 4,83 m2 in druge prostore 3 m2,
last zastaviteljice Gabriele Zidarič, roj.
28. 2. 1946, stanujoče v Ljubljani, Jakče-
va ul. 39, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 18. 11. 1991 z TP
Nama, Tomšičeva 1, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnika Primoža Gubenška, stan. v
Celju, Mirna pot 7, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 16.200 EUR, v SIT pro-
tivrednosti po prodajnem menjalnem teča-
ju Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
na dan plačila, s pripadki.

Ob-90166
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljub-
ljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 175/03 z dne
7. 3. 2003, je bil poslovni prostor št. C.P.IV
v izmeri 67,20 m2 neto (67,20 m2 bruto) v
pritličju, objekta C/I, Dunajska cesta 188,
parc. št. 397/7, 398/2, 400/11 in 403/5
vse k.o. Stožice, na ureditvenem območju
BS 4/2 Stožice, last zastavitelja Oražem Tre-
ning sistem d.o.o., Merharjeva ulica 8, Ri-
bnica pri Dol., na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 412/02, sklenjene dne 27. 11.
2002 z R.E.Z. Inženiring d.o.o. Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 52.000 EUR,
v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-90167
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
ne, opr. št. SV-664/2003 z dne 5. 3. 2003,
je bil lokal št. 2, v suterenu v izmeri
77,25 m2, skupno z dvema parkirnima me-
stoma v 1. kleti objekta FDV v Ljubljani, na
Kardeljevi ploščadi, v lasti zastavitelja Maksi-
movič Rajko s.p., Fora fotokopiranje in raz-
množevanje, Kardeljeva ploščad, Ljubljana,
ki ga je pridobil na podlagi pogodbe o soin-
vestiranju v lokal v objektu FDV v Ljubljani z
dne 7. 9. 1998, sklenjene z RS, Ministrstvom
za šolstvo in šport, RS, Ministrstvom za zna-
nost in tehnologijo, Univerzo v Ljubljani, Fa-
kulteto za družbene vede in Visoko upravno
šolo kot soinvestitorji objekta FDV in VUŠ,
zastavljen v korist upnice BKS – leasing
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 120.000
EUR, s pripadki.

IZ-90250
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
ne, opr. št. SV-714/2003 z dne 10. 3. 2003,
je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjskega objekta na naslovu Boro-
va vas 16 v Mariboru, ki stoji na parc. št.
2349, k.o. Sp. Radvanje, v skupni izmeri
66,3 m2 s pripadajočo kletno shrambo št. 3
v izmeri 3,60 m2, v lasti dolžnice zastavitelji-
ce Metke Amon Beber, Borova vas 16, Mari-
bor, do celote, na podlagi kupoprodajne po-
godbe za stanovanje z dne 6. 11. 2001, skle-
njene med Ksenijo Vute in Draganom Jerko-
vičem kot prodajalcema, zastavljeno v korist
upnika BKS – leasing d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 29.000 EUR, s pripadki.

IZ-90251
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Ma-
ribora, opr. št. SV 231/03 z dne 10. 3.
2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 2 v skupni izmeri 49,81 m2, s pripa-
dajočo kletno shrambo, ki se nahaja v pritli-
čju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Šen-
tiljska cesta 49, ležeče na parc. št. 638/5,
k.o. Krčevina, ki je do celote last Dušana
Stubičarja, stan. Kacova ulica 54, Maribor,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
25/1992 z dne 31. 1. 1992, na podlagi spo-
razuma v smislu 64. člena ZZZDR opr. št.
SV 406/99 z dne 13. 5. 1999 in na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 2. 2003,
zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Le-
ibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovor-
nostjo, Republika Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnika Dušana Stubičar-
ja, stan. Kacova ulica 54, Maribor, v višini
15.000 EUR s pripadki.

IZ-90252
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 400/03 z dne 10. 3. 2003, je
bilo stanovanje v skupni izmeri 28.20 m2, ki
se nahaja v v pritličju stanovanjske hiše v Ljub-
ljani, Cesta dveh cesarjev 387 A, stoječe na
parc. št. 2181/9, vl. št. 345 k.o. Vič, last
zastaviteljice Ane Truden, zastavljeno v korist
upnika Okanović Osmana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 10.500 EUR s pripadki.
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IZ-90253
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Laure Čermelj iz
Ajdovščine, Tovarniška ulica 4 A, opr. št.
SV 66/03 z dne 6. 3. 2003, je bilo stano-
vanje v stanovanjski soseski Na trati v Aj-
dovščini, ki se gradi na parc. št. 800/1,
801/1, 1137/1, 1137/9, 1137/10, 1139 in
1140 k.o. Ajdovščina, to je dvosobno sta-
novanje v drugem nadstropju v bloku št. III.
številka stanovanja 34, v neto stanovanjski
površini 64,51 m2, s shrambo 3 m2 v pritli-
čju, last dolžnice – zastaviteljice Tadeje Kra-
pež, stanujoče Cebejeva ulica 46, Ajdov-
ščina, na podlagi prodajne pogodbe št.
S34/TRATA/03 z dne 20. 2. 2003 skle-
njene z družbo Primorje d.d. kot prodajal-
cem, zastavljeno v korist upnice Nove kre-
ditne banke Maribor d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-90254
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žal-
ca, opr. št. SV 239/03 z dne 11. 3. 2003, je
bil poslovni prostor v izmeri 26 m2, ki se
nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega
objekta v Žalcu, Mestni trg 5/b, ki stoji na
parc. št. 149/11 k.o. Gotovlje, vpisani v vlož-
ku št. 1603 k.o. Gotovlje, last dolžnika Vard
d.o.o., storitve in trgovina, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 12.
2001 s prodajalcem Happy Holidays d.o.o.
Žalec - v stečaju, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do dol-
žnika Vard d.o.o. v znesku 1,160.000 SIT s
pripadki in za zavarovanje bodočih in pogoj-
nih terjatev upnice do dolžnika Vard d.o.o.,
storitve in trgovina, v maksimalnem znesku
4,000.000 SIT.

IZ-90287
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Ma-
ribora, opr. št. SV 148/03 z dne 4. 3. 2003,
so bili dvosobno stanovanje št. 6 na Industrij-
ski 14 v Rušah, v izmeri 59,19 m2, parc. št.
410/1, pripisano vl. št. 1052, k.o. Ruše,
dvosobno stanovanje št. 2, Mali Beograd 16
v Rušah, v izmeri 53,80 m2, parc. št. 708,
pripisano vl. št. 1052, k.o. Ruše, ki so v lasti
Pompe d.o.o. Maribor, na osnovi kupopro-
dajne pogodbe z dne 25. 9. 1996, do celo-
te; poslovni prostor na Ul. Staneta Severja 3
a, parc. št. 1615/2, 1616/3, 1621, pripisa-
no v k.o. Sp. Radvanje, ki je v lasti Pompe
d.o.o. Maribor, na podlagi prodajne pogod-
be z dne 5. 10. 1998, do celote; dvosobno
stanovanje št. 4 v Košeninovi 6 v Rušah, v
izmeri 43,24 m2, parc. št. 937, pripisano vl.
št. 1052, k.o. Ruše; dvosobno stanovanje
št. 3, na Ul. Pohorskega bataljona 1 v Ru-
šah, v izmeri 51,34 m2, parc. št. 942, pripi-
sano vl. št. 1052, k.o. Ruše, dvosobno sta-
novanje št. 6 na Ul. Pohorskega bataljona 1
v Rušah, v izmeri 54,11 m2, parc. št. 942,
pripisano vl. št. 1052, k.o. Ruše, ki so v lasti
Pompe d.o.o. Maribor, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 25. 9. 1996, zastav-
ljeno oziroma na njih ustanovljena hipoteka v
korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.
iz Maribora, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,500.000 SIT s pp.

IZ-90288
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Ma-
ribora, opr. št. SV 166/03 z dne 7. 3. 2003,
je bila na poslovnem prostoru v skupni izme-
ri 48,39 m2 v VI. nadstropju poslovne stavbe
v Mariboru, Razlagova ul. 11, ležeče na parc.
št. 1007, k.o. Maribor Grad, v lasti Topolo-
vec Andreja, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 27. 10. 1992, zastavljena ozi-
roma je na njem ustanovljena hipoteka v ko-
rist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d. za
zavarovanje denarne terjatve v višini
30.240,40 EUR s pp, kar znaša po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan skleni-
tve kreditne pogodbe 7,000.000 SIT.

IZ-90289
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz Murske
Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV 673/2002
z dne 23. 12. 2002, je poslovni prostor števil-
ka 8, neto površine 22,50 m2, ki se nahaja v
1. nadstropju poslovno stanovanjskega objek-
ta na naslovu Celje, Savinova ulica 3, stoječe-
ga na parcelni številki 2270/2, pripisani k vlož-
ni številki 1553 katastrska občina Celje, solast
zastavitelja Mirana Krkleca, rojenega 5. 9.
1949 in zastaviteljice Andreje Krklec, rojene
4. 6. 1960, oba stanujoča Rogaška Slatina,
Sotelska 7, na podlagi kupoprodajne pogod-
be številka 23/92 z dne 6. 2. 1992, zastav-
ljen v korist upnika družbe SGP Pomgrad d.d.
Murska Sobota, Bakovska ulica 31, za zavaro-
vanje njegove izvršljive denarne terjatve v višini
8,255.631,69 SIT skupaj z vsemi pripadki.
Zastaviteljema se prepoveduje nadaljnja odtu-
jitev in obremenitev navedene nepremičnine.

IZ-90290
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Mari-
bora, opr. št. SV 233/03 z dne 12. 3. 2003,
je nepremičnina, stanovanje št. 2 v skupni
izmeri 100,39 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
levo z vhodom skozi garažo v večstanovanj-
skem objektu v Mariboru, Streliška cesta
150/a, stoječem na parc. št. 1208/7, z ga-
ražo v izmeri 42 m2, stoječi na parc. št.
1208/7, prip. k vl. št. 360, k.o. Razvanje, ki
je do celote last Radivoja Derbakova, stan.
Streliška cesta 150/a, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 1/97 z dne
10. 11. 1997 in na podlagi aneksa št. 1 k tej
pogodbi z dne 28. 1. 2003, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. za-
druga z omejeno odgovornostjo, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnikov Radivoja in Zore Derbakov, oba
stan. Streliška cesta 150/a, Maribor, v višini
10.000 EUR s pripadki.

IZ-90291
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Mari-
bora, opr. št. SV 235/03, z dne 12. 3. 2003,
je nepremičnina, enosobno stanovanje št.
405 v skupni izmeri 43,10 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom – shrambo v izmeri
1,02 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi
v Mariboru, Cesta XIV. divizije 1, stoječi na
parc. št. 1084/5, 1087/7 in 1084/44, k.o.
Pobrežje, do celote last Jožefe Guček, stan.
Cesta XIV. divizije 1, Maribor, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 13. 7. 1998 s

prodajalcem Slocan d.o.o., Maribor, zastav-
ljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald
– St. Oswald, reg. zadruga z omejeno odgo-
vornostjo, Republika Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnice Jožefe Guček,
stan. Cesta XIV. divizije 1, Maribor, v višini
24.000 EUR s pripadki.

IZ-90292
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz
Ormoža, opr. št. SV 54/03 z dne 12. 3. 2003,
je bil celotni poslovni prostor v skupni izmeri
29,56 m2, v pritličju stanovanjske stolpnice
S-D na Jesenicah, Cesta maršala Tita 47, sto-
ječe na parc. št. 456/1, 457, 453, 455-del,
459, 460, 465, 464, 461, 462, 463-del,
pripisanih pri vl. št. 961 k.o. Jesenice, skupaj
s pripadajočim deležem na skupnih prostorih,
objektih, delih, napravah ter stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču, ki je na podlagi kupne
pogodbe z dne 9. 10. 1989, sklenjene s pro-
dajalcem SGP Gradbinec Kranj n.sol.o. Kranj,
Nazorjeva 1, last dolžnice - zastaviteljice Slavi-
ce Lipicer, roj. 11. 8. 1954, Alpska cesta 66,
Lesce, do celote, zastavljen v korist upnice
Posojilnice – Bank Zila, r.z.o.j., Kaiser – Josef
Platz 6, A-9500, Beljak, Avstrija, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 15.000 EUR, kar
znaša 3,456.000 SIT, s pripadajočimi pogod-
benimi obrestmi in stroški.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 1/2003 S-89921
To sodišče je s sklepom St 1/2003 dne

4. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad dol-
žnikom Minort trgovsko podjetje d.o.o.,
Dolenjska cesta 244, Ljubljana, matična
številka 1545345, šifra dejavnosti 74.140.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Si-
mona Goriup 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 22. 5. 2003 ob 11.45, soba 321 tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 3.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2003

St 167/2002 S-89922
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Dušan Kupčič s.p. Snoopy, Otroška
trgovina, Radvanjska c. 67, Maribor, se
v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
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St 103/2002 S-89933
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Bober Design, grafično oblikovanje
in razmnoževanje, Natalija Mavrič s.p.,
Razlagova 22, 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 3. 3. 2003

St 45/2002-7 S-89934
To sodišče je s sklepom opr. št. St

45/2002 z dne 5. 3. 2003 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Molek Janez s.p.
- Molek - servisno prodajni center, Gra-
dac 131, Gradac, matična številka
5233782, šifra dejavnosti 50.200.

Za stečajnega upravitelja se določi Jožef
Vukčevič, univ. dipl. ek., Gorjupova cesta
11/a, Kostanjevica na Krki.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 8/96 – odl. US, 39/97 in
52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolkova-
no s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. 6. 2003 ob 9. uri v sobi 108 tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 3.
2003.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 3. 2003

St 32/2002 S-89935
To sodišče je v poravnalnem senatu v

zadevi pod opr. št. 32/2002 dne 4. 3.
2003 odločilo:

Postopek prisilne poravnave zoper dol-
žnika Walad Rubber Proizvodnja, posred-
ništvo in trgovina d.o.o., Nova Gorica,
Kidričeva 9a, Nova Gorica, ki je bil začet
s sklepom naslovnega sodišča opr. št. St
32/2002 z dne 28. 11. 2002 se ustavi.

Ustavitev prisilne poravnave se vpiše v
sodni register tega sodišča pri reg. vl.
1/03619/00.

Začne se stečajni postopek zoper dol-
žnika Walad Rubber Proizvodnja, posredniš-
tvo in trgovina d.o.o., Nova Gorica, Kidriče-
va 9a, Nova Gorica, matična št. 5947189.

Za stečajnega upravitelja se določi Ksenija
Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.

Začetek stečajnega postopka se vpiše v
sodni register tega sodišča pri regl. vl. št.
1/03619/00 ter objavi na oglasni deski na-
slovnega sodišča.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajne mase.

Dolžnikove upnike, ki svojih terjatev niso
prijavili v postopku prisilne poravnave poziva-
mo, da v roku dveh mesecev od te objave
začetka stečajnega postopka prijavijo svoje
terjatve. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti terjatve in
navedbo transakcijskega ali drugega računa

upnika. Za terjatve, glede katerih je v teku
pravdni postopek, je v prijavi potrebno nave-
sti sodišča pred katerim teče postopek in
opravilno številko spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo v prijavi navesti del dolžnikovega premo-
ženja, na katerega se nanaša zavarovana ter-
jatev in znesek do katerega ta ne bo krita z
ločitveno pravico. Izločitveni upniki morajo v
prijavi navesti del premoženja na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo ob
prijavi terjatve predložiti potrdilo o plačani
sodni taksi, ki znaša 2% od tolarske vredno-
sti celotne terjatve, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT (do vrednosti takse
10.000 SIT se na prijavo nalepijo sodni kole-
ki, nad tem zneskom pa plačajo fizične ose-
be takso na transakcijski račun št.
01100-1000-338529, pravne pa na transak-
cijski račun št. 01100-1000-339014, sklic
na 11 42218-7110006-3202).

Prvi narok za preizkus terjatev se določi
na dan 30. 5. 2003 ob 8.45, v sobi 108/I
naslovnega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil izobešen na oglasni deski sodišča dne
4. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 3. 2003

St 61/2000 S-89936
To sodišče je dne 4. 3. 2003 izdalo sklep

opr. št. St 60/00, da se začne stečajni po-
stopek zoper dolžnika Univex d.o.o., Trgo-
vina in storitve Idrija, Rožna 8.

Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v viši-
ni 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
v vrednosti 100 točk in največ v vrednosti
2.000 točk. Sodna taksa se plača na tran-
sakcijski račun št. 01100-1000-339014,
sklic na 11 42218-7110006-6020. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
30. 5. 2003 ob 8.30, v sobi 118/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 4. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 3. 2003

St 4/2003 S-89937
To sodišče je s sklepom opr. št. St

4/2003 z dne 5. 3. 2003 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom AP - PRO podje-
tje za proizvodnjo in montažo kovinskih
in galvanizacijskih izdelkov d.o.o., Lo-
vrenc na Dravskem polju 3-4, matična
številka 1199170, šifra dejavnosti 85.325.

Odslej firma glasi: AP - PRO podjetje za
proizvodnjo in montažo kovinskih in galvani-
zacijskih izdelkov d.o.o., Lovrenc na Drav-
skem polju 3-4 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.

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 3. 3. 2003

St 112/2002 S-89926
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Tomič Janko, razmnoževanje, foto-
kopiranje s.p., Ul. Pohorskega bataljona
38, Maribor, se v skladu z 99/I členom
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. 3. 2003

St 110/2002 S-89928
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Hauptman Drago, Zaključna mon-
tažna dela s.p., Danjkova 4, Maribor, se
v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2003

St 186/2002 S-89929
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Pauman Ivan s.p., Bar Kocka, C. 4.
julija 87, Spodnji Duplek, 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 3. 3. 2003

St 106/2002 S-89931
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Osmani Rešat, Okrepčevalnica s.p.,
Maribor, Stara avtobusna postaja, se v
skladu z 99/I členom 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.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2003

St 78/2001 S-89932
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Taurus Special d.o.o., Župančičeva
4, Maribor, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, 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 3. 3. 2003
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva ob-
jave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, dolžniki pa naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 5.
2003, ob 9. uri v sobi št. 26/II, tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 3.
2003.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 3. 2003

St 28/2002 S-89966
V stečajni zadevi nad dolžnikom Hidro

Koper, d.o.o., v stečaju, Obrtniška ulica
15, Koper, bo drugi narok za preizkus ter-
jatev dne 18. 4. 2003 ob 8.30, v sobi št.
135 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 2. 2003

St 48/2002-7 S-89963
1. Stečajni postopek nad dolžnikom LT -

Preja Proizvodnja rotorske preje d.o.o.
Škofja Loka, Kidričeva cesta 75, Škofja
Loka, se začne in takoj zaključi.

2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določi-
lom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 3. 2003

St 41/2002 S-89968
To sodišče je s sklepom St 41/2002

dne 25. 2. 2003 ustavilo stečajni postopek
zoper pravno osebo Kiwwi Telekomunika-
cije d.o.o., Ljubljana. Stečajni postopek
se nadaljuje zoper stečajno maso.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2003

St 208/2002 S-89969
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Sonce d.o.o., Tivolska 48,
Ljubljana, za dne 2. 4. 2003 ob 12.30, v
sobi 307/a tega sodišča.

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 28. 2. 2003

St 25/2003 S-89961
To sodišče je s sklepom opr. št. St

25/2003 z dne 3. 3. 2003 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Ka-
čar-Mont proizvodno, storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o., Maribor, Preradovi-
čeva ulica 22.

Matična številka dolžnika je 5611393,
šifra njegove dejavnosti pa 28.520.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve (na naslov Okrožno sodišče v
Mariboru, Maribor, Sodna ulica 14).

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Majda Jaki, dipl. ekonomistka, stan.
Bezenškova 74, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,

2. Valšped d.o.o., Limbuš, Limbuška ce-
sta 2,

3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20,

4. Kačar d.o.o., Maribor, Preradovičeva
ulica 22,

5. delavska zaupnica Tatjana Horvat, Ma-
ribor, Krčevinska ulica 12.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslov-
nega sodišča dne 3. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2003

St 267/2002-9 S-89970
1. Z dnem 3. 3. 2003 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Davčno svetova-
nje Ivajnšič d.o.o., Ledavsko naselje 16,
Murska Sobota, 9000 Murska Sobota.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53, 9000 Murska Sobota.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tu-
di dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% tolar-
ske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, ven-
dar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz II. odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Sodno takso morajo plačati pravne ose-
be na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in za-
sebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. takse 11
42200-7110006-51100282.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 19. 5. 2003 ob 11.30, v razpravni
dvorani št. 12 tega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 3. 3. 2003 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne na-
stopijo vse pravne posledice začetka ste-
čajnega postopka nad dolžnikom in prene-
hajo pravice pooblaščencev stečajnega dol-
žnika razpolagati s premoženjem stečajne-
ga dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 3. 2003

St 5/2003 S-89972
To sodišče je s sklepom z dne 28. 2.

2003 pod opr. št. St 5/2003 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom In-
stalacije d.d., montaža in trgovina, Aj-
dovščina, Goriška 66, matična številka
5279330, šifra dejavnosti 45.330.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozi-
vamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve
skupaj z dokazilom o plačilu sodne takse za
prijavo terjatve. Ta znaša 2% tolarske
vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev
posameznega upnika, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT, kar se plača na
račun 01100-1000-339014, sklic na 11
42218-7110006-0503.

Prijava mora obsegati firmo in sedež upni-
ka, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v
domači valuti, preračunano po srednjem te-
čaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (28. 2. 2003).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave se do-
loči Ksenija Toplikar Zorn, univ. dipl. ek. iz
Vrtojbe, Obmejna cesta 58.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Elektronabava, Specializirana trgovi-
na z elektrotehničnimi materiali d.o.o., Ce-
sta 24. junija 3, Ljubljana - Črnuče,

2. Merkur, trgovina in storitve d.d., Ce-
sta na Okroglo 7, Naklo,

3. Marchiol, d.o.o., Trgovina na debelo
in drobno, izvoz – uvoz in svetovanje, In-
dustrijska cesta 5, Kromberk, Nova Gorica,

4. Cimmex, Notranja in zunanja trgovina
d.o.o., Vojkova cesta 8, Solkan,

5. Aleš Ipavec, Vogrsko 177, Volčja
Draga.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 2. 2003

St 43/2002-9 S-89962
To sodišče je na seji senata dne 27. 2.

2003 pod opr. št. St 43/2002 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom AH Bar
Einsiedler Mladen s.p., Kolodvorska c.
45, Črnomelj, matična št. 5521756, šifra
dejavnosti 55.401, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik AH
Bar Einsiedler Mladen s.p., Kolodvorska c.
45, Črnomelj, izbriše iz vpisnika samostoj-
nih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 27. 2. 2003

St 37/2002 S-89973
To sodišče je s sklepom opr. št. St

37/2002 z dne 28. 2. 2003, stečajni po-
stopek nad dolžnikom Vačovnik Stanislav
s.p., Gortinska cesta 17, Muta, na podla-



Stran 1272 / Št. 25-27 / 14. 3. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

gi prvega odstavka 99. člena Zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL),
začelo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 43-0105/94 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, izpostava Radlje ob Dravi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 2. 2003

St 31/2002 S-89975
To sodišče je s sklepom opr. št. St

31/2002 z dne 28. 2. 2003, stečajni po-
stopek nad dolžnikom Štamulak Branka
s.p., Troblje 42, Slovenj Gradec, na pod-
lagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL, za-
čelo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 49-0056/94 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, izpostava Slovenj Gradec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 2. 2003

St 40/2002 S-89988
To sodišče je s sklepom opr. št. St

40/2002 z dne 14. 2. 2003 postopek pri-
silne poravnave med dolžnikom Greda to-
varna sadnih izdelkov, d.o.o., Mirna, Pod
Radovnico 3, Mirna in njegovimi upniki
ustavilo.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 3. 2003

St 219/2002 S-89987
To sodišče v stečajnem postopku LESK

d.o.o., Jakčeva 11, Ljubljana - v stečaju,
ki se vodi pod opr. št. St 219/2002 prekli-
cuje narok za preizkus prijavljenih terjatev,
ki je bil razpisan za dne 12. 3. 2003 ob
11.15, v sobi 307/a tega sodišča, Tavčarje-
va 9, Ljubljana in razpisuje nov narok za
preizkus terjatev za dne 28. 5. 2003 ob
12. uri, v sobi 307/a.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2003

St 20/99 S-90038
To sodišče razpisuje narok za obravnava-

nje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad KTL Navita embalaža d.o.o.,
Ljubljana - v stečaju za dne 23. 4. 2003
ob 12.30, v sobi 307/A tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2003

St 15/2003 S-90039
To sodišče je s sklepom St 15/2003

dne 7. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Biroinženiring, servis, pro-
daja, inženiring d.o.o., Žabjak 3, Ljublja-
na, matična številka 5066468, šifra dejav-
nosti 33.200.

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
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 22. 5. 2003 ob 11.30, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 3.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2003

St 206/2002 S-90040
To sodišče je s sklepom St 206/2002

dne 7. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Eurotehna Fini Finančni
inženiring d.o.o., Dunajska 21, Ljublja-
na, matična številka 5931517.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, odvetnik 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 27. 5. 2003 ob 10.15 na Slovenski 41
(bivša Gospodarska zbornica Slovenije) v
sejni sobi v 9. nadstropju.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 3.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2003

St 4/2003 S-90041
To sodišče je s sklepom St 4/2003 dne

7. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtozvok d.o.o., podjetje za
avtoakustično in avtoelektrično monta-
žo Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca
156, Ljubljana, matična številka 5522358,
šifra dejavnosti 52.720.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Kozelj, odvetnik 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 27. 5. 2003 ob 10. uri na Slovenski 41
(bivša Gospodarska zbornica Slovenije) v
sejni sobi v 9. nadstropju.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 3.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2003

St 201/2002 S-90098
To sodišče je s sklepom St 201/2002

dne 10. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bruno Calzature d.o.o.,
Podhod Ajdovščina 1, Ljubljana, matična
številka 5712700, šifra dejavnosti 52.430.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, 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 22. 5. 2003 ob 11.10, soba 321 tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2003

St 121/2002 S-90099
To sodišče je s sklepom St 121/2002

dne 10. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Trgovina San, Ćorić Cirila,
šifra dejavnosti 4202.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Suzana Gale Robežnik 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 22. 5. 2003 ob 11.20, soba 321 tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2003

St 36/2002 S-90108
To sodišče je dne 7. 3. 2003 izdalo sklep

opr. št. St 36/2002, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika ITOM, Zastopstvo
in trgovina s področja železarstva in me-
talurgije d.o.o., Lokovec 83, Čepovan.

Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v viši-
ni 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Do vredno-
sti 10.000 SIT se sodna taksa poravna s
sodnimi koleki, ki se nalepijo na original pri-
ajve, nad navedenim zneskom, pa so upniki
dolžni sodno takso poravnati na TRR št.
01100-1000-339014, sklic na št. 11
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42218-7110006-3602. Prijava terjatev in vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
30. 5. 2003 ob 9. uri v sobi 108/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 7. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 3. 2003

St 3/2003 S-90109
To sodišče je dne 7. 3. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 3/2003, da se začne ste-
čajni postopek zoper dolžnika Hotel Hva-
la, Restavracija topli Val, Cvetka & Vladi-
mir Hvala, Vladimir Hvala s.p., Trg svo-
bode 1, Kobarid.

Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v viši-
ni 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Do vredno-
sti 10.000 SIT se sodna taksa poravna s
sodnimi koleki, ki se nalepijo na original pri-
jave, nad navedenim zneskom pa so upniki
dolžni sodno takso poravnati na TRR št.
01100-1000-339014, sklic na št. 11
42218-7110006-0303. Prijava terjatev in vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
30. 5. 2003 ob 9.15, v sobi 108/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 7. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 3. 2003

St 29/2002 S-90142
To sodišče razpisuje narok za prisilno po-

ravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom STO, storitve, transport, opera-
tiva, d.o.o., Nova Gorica, Prvomajska 39,
Nova Gorica, za dne 2. 4. 2003 ob 10. uri
v razpravni dvorani 108/I tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
št. 114/I med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek med 9. In 12. uro.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 3. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 15/2002 SR-2574
Drugotoženi stranki Barba Urši, katere

prebivališče je neznano, pa v predmetnem
postopku nima pooblaščenca, se na pre-
dlog tožeče stranke postavi začasni zasto-
pnik, odvetnik Dušan Železnik iz Sežane,
Pod Sabalnico 6.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
2186/2002-I, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki po-
stavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2003

I P1 387/2002 SR-2589
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Daji Bah Koren v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, proti toženi
stranki Mirsu Šabotiču, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila 653.933 SIT s
pp, dne 20. 2. 2003 sklenilo:

toženi stranki Mirsu Šabotiču, roj. 27. 3.
1961, neznanega prebivališča, se v pravdni
zadevi opr. št. I P1 387/2002 postavlja za-
časna zastopnica, odvetnica Biserka Avsec,
Dalmatinova 2, Ljubljana, ki bo zastopala
toženo stranko v postopku zaradi plačila
653.933 SIT s pp.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko od dneva postavitve dalje, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2003

P 561/2001 SR-2568
Okrajno sodišče v Novem mestu je v

pravdni zadevi, ki teče pod opr. št. P
561/01, po tožbi tožeče stranke Zavaroval-
nice Tilia d.d., Novo mesto, Seidlova cesta
5, zoper toženo stranko 1. Pust Martina, 2.
Balkovec Stanislava, Zilje 45, Vinica in 3.
Igorja Strojina, Škrjanče 4 a, Novo mesto,
zaradi plačila 574.261 SIT s pripadki, s
sklepom z dne 19. 8. 2002, 1. tožencu Pust
Martinu na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku postavilo začasno zastopnico.

Začasna zastopnica je Sabina Smolej,
odvetnica iz Novega mesta, Vrhovčeva 7.
Le-ta bo zastopala Pust Martina v postopku
vse do takrat, dokler ta ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 2. 2003

O postavitvi začasnega zastopnika ob-
vesti sodišče Center za socialno delo v Ilir-
ski Bistrici.

Sodišče izda oglas, ki se objavi tudi na
sodni deski.

Začasni zastopnik ima v postopku za ka-
terega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, od dne izdaje pred-
metnega sklepa, pa vse do takrat dokler to-
žena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler CSD ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 7. 2. 2003

P 714/2002 SR-2571
Okrožno sodišče v Kranju je postavilo

začasnega zastopnika Dejana Kmetca iz
Kranja toženki Mileni Filić, na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena ZPP in za-
časni zastopnik bo zastopal toženko v prav-
dnem postopku pred Okrožnim sodiščem v
Kranju, opr. št. P 714/2002 vse dotlej, do-
kler toženka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 12. 2002

P 1017/2001 SR-21799
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Tjaši Potparič Janežič v pravdni
zadevi tožeče stranke Milana Pavlice, Žor-
gova ulica 40, Ljubljana, ki ga zastopa Did
Mušinovič, odvetnik v Ljubljani, proti toženi
stranki 1. Mihi Hafnerju, neznanega bivali-
šča, 2. I.P.C. Holding d.o.o., Dunajska 103,
Ljubljana, ki jo zastopa Igor Gorše, odvet-
nik v Ljubljani, 3. Ireni Wolpoti, neznanega
bivališča in 4. Mihi Furlanu, Stara Vrhnika
114, Vrhnika, zaradi razveljavitve pogodbe
in vračila kupnine, o predlogu za postavitev
začasnega zastopnika prvo- in tretjetoženi
stranki, dne 21. 11. 2002 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
prvotoženi stranki Mihi Hafnerju, neznane-
ga bivališča, postavlja začasna zastopnica,
odvetnica Alič Alojzija, Šmartinska c. 130,
Ljubljana.

Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
tretjetoženi stranki Ireni Wolpoti, neznanega
bivališča, postavlja začasna zastopnica odvet-
nica Avsec Biserka, Dalmatinova 2, Ljubljana.

Začasni zastopnici bosta zastopali prvo-
in tretjetoženo stranko v predmetni pravdni
zadevi, dokler prvo- in tretjetožena stranka
ne bosta nastopili pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organi ne sporoči sodi-
šču, da jima je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2002

P 2186/2002 SR-1507
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Raiffeisenbank St. Ste-
fan- Jagerberg-Wolfsberg, registrirana zadru-
ga iz Republike Avstrije, ki jo zastopa odvetnik
Vladimir Toplak iz Kranja, proti toženi stranki
Markotu Badovincu, Runkova 10, Ljubljana,
zaradi plačila dne 10. 1. 2003 sklenilo:

toženi stranki Markotu Badovincu se po-
stavi začasni zastopnik. Za začasnega zasto-
pnika tožene stranke se imenuje odvetnik
Dušan Golovrški, Miklošičeva 18, Ljubljana.

Oklici dedičem

D 811/2002 OD-2583
Dne 16. 9. 2002 je umrl Cvetko Knez,

sin Knez Karla, roj. 18. 4. 1936, nazadnje
stanujoč Globoko 8/e, Rimske Toplice.

Sodišče poziva tiste, ki mislijo, da bi prišli
v poštev kot dediči po pok. Knez Cvetku, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo Okrajnemu sodišču v Celju.

Po preteku roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in ga zaključilo glede
na znana dejstva.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 2. 2003



Stran 1274 / Št. 25-27 / 14. 3. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sodni register
vpisi po ZGD

KOPER

Srg 448/2002 Rg-10380
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Kojnok Tadeja in Zvonko, sto-

ritveno in trgovsko podjetje, d.n.o., Por-
torož, Liminjanska 84, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/4758/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 13. 3. 2002.

Družbenika Kojnok Zvonko in Kojnok Ta-
deja, oba iz Portoroža, Liminjanska 84, iz-
javljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzame obveznost plačila
vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe prvi družbenik Kojnok Zvonko.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na Kojnok Zvonka.

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 7. 6. 2002

LJUBLJANA

Srg 05331/2002 Rg-14139
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Metalimpex
SLV, zbiranje, recikliranje in prodaja vseh vrst
kovin in kovinskih odpadkov, d.o.o. Dunajska
111, Ljubljana, objavlja sklep:

Metalimpex SLV, zbiranje, reciklira-
nje in prodaja vseh vrst kovin in kovin-
skih odpadkov, d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/33704/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 23. 5. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

IV D 422/2000 OD-382
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče za-

puščinski postopek po pok. Ivanu Šelihu, si-
nu Janeza, roj. 17. 10. 1925, umrlem 28. 7.
1999, nazadnje stan. Bratovševa ploščad 15,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.

Zapustnik je z oporoko razdelil svoje pre-
moženje. Kot nujna dedinja pa pride v poš-
tev tudi zap. hči Kneževič Darja, neznanega
bivališča.

Sodišče jo s tem oklicem poziva, da se v
roku enega leta od objave tega oklica in okli-
ca na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasi
in uveljavi svojo pravico do dediščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2002

Družbenika sta Metalimpex France SA,
Marquette Lez Lille, 45 Rue Pasteur in Re-
mats, reciklaža materialov, trgovanje doma
in na tujem d.o.o., Koprska 92, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 10,500.000 SIT,
ki prevzmeta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba 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 3. 7. 2002

NOVA GORICA

Srg 62/2003 Rg-1472
Družba Bonsai d.o.o., Cvetličarstvo in

trgovina Idrija, s sedežem Lapajnetova
11, Idrija, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. 1-02807-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 27. 1. 2003.

Ustanoviteljica družbe je Andrejka Jež,
Rožna ulica 2A, Idrija, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 1. 2003

PTUJ

Srg 488/2002 Rg-2563
Družba ZAF, storitve in proizvodnja

d.o.o., Markovci 22a, Markovci, reg. št.
vl. 1/9671-00, katere ustanovitelj je Zma-
zek Franc, Markovci 22a, Markovci, po
sklepu ustanovitelja družbe z dne 4. 11.
2002 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Zmazek Franc.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 2. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34,
9220 Lendava, davčna št. 36612235, matič-
na št. 5801923, preklicujemo z dnem 7. 3.
2003 štampiljko okrogle oblike z napisom:
ZDRAVSTVENI DOM – EGESZSEGHAZ LEN-
DAVA LENDVA, označena s št. 21. Ob-90225

Priglasitveni list

Ademi Selim s.p., Kranjska cesta 4, Kam-
nik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
041238/1054/00-25/1995, izdana dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnp-113656

Bolarič Goršič Vesna, Tančeva 12, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-7468/2002,
izdan dne 1. 2. 2002. gnc-113669

Diolto Franjo s. p., Ulica Otona Župančiča
2, Črnomelj, priglasitveni list, opravilna št.
05-0439/94, izdan dne 16. 9. 1994.
gnz-113896

Emeršič Janez s.p., Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
037446/1344/00-34/1995 - reprezentativno,
izdano dne 6. 3. 1995. gnm-113459

Kokalj Jože, Leše 1/c, Tržič, odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št. 034793/0311-00-68/95

in odjavo odločbe o obrtnem dovoljenju z isto
številko, izdana dne 6. 3. 1995. gnl-113393

Kolmanko Jože s.p., Posredništvo pri pro-
daji, Nahtigalova 13, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 26-2031/96, matična št.
5674111, izdan dne 18. 11. 1996. gni-113888

Kuček Miroslav s.p., Seča 144, Portorož -
Portorose, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
013298/0556/01-50/1995 in obrtno dovo-
lenje z isto številko, izdana dne 1997.
gnu-113626

Leban Mitja s.p., Grgar 205, Grgar, obrtno
dovoljenje, št. 004288/2242/00-47/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gno-113907

Nipič Darko s.p., Ruska ulica 4, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5597/98,
izdan dne 6. 4. 2001. gns-113453

Noč Frančišek s.p., Žagarstvo, Moste 72,
Žirovnica, obrtno dovoljenje, št.
023988/0378/00-24/1995 - reprezentativ-
no, izdano dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnj-113416

Noč Frančišek s.p., Žagarstvo, Moste 72,
Žirovnica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
023988/0378/00-24/1995, izdana dne 6. 3.
1995 pri OZS. gne-113417

Smolej Matjaž, Gorenjska cesta 43, Ra-
dovljica, priglasitveni list, opravilna št.
44-1367/95, izdan dne 14. 9. 1995.
gnb-113324

Šparovec Igor, Pristavška cesta 27, Tržič,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
034985/0769/00-68-1995 in odjavo odloč-
be o obrtnem dovoljenju z isto številko, izdana
dne 6. 3. 1995. gni-113396

Štraus Ivan, Cesta v hrib 7/a, Ljubljana-Šen-
tvid, priglasitveni list, opravilna št. 27-0326/94,
izdan dne 25. 4. 1994. gnd-113468

Tomažin Alojz s.p., Tapetništvo, dekorater-
stvo Pislak, Ulica mladinskih del. brigad 18,
Leskovec pri Krškem, odločbo o obrtnem do-
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voljenju, št. 040474/0931/00-29/1995, iz-
dana dne 6. 3.1995. gnj-113662

Zavolovšek Matevž, Podlom 8, Stahovica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
041077/0794/00-25/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gne-113717

Žgajnar Janez, Ulica bratov Miklič 13, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033978/3605/00-37/1995 in obrtno dovo-
lenje z isto številko, izdana dne 6. 3. 1995.
gnz-113446

Potne listine

Ambrož Darij, Cesta 8. avgusta 14, Ptuj,
potni list, št. P00248978. gns-113478

Bajec Sebastijan, Preglov trg 12, Ljubljana,
potni list, št. P00016902. gnk-113961

Bogatič Ivan, Parecag 70, Sečovlje - Sicci-
ole, potni list, št. P 81135. gnx-113723

Crljić Apolonija, Šentilj 116, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. P00516456. m-304

Čuk Jože, Klanec 2, Logatec, potni list, št.
P00688593. gne-113917

Ćenanović Dino, Žigonova 4, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00150229. gnt-113402

Ćenanović Laura, Žigonova 4, Ljubljana,
potni list, št. P00150263. gns-113403

Ćenanović Tarik, Žigonova 4, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00150265. gnr-113404

Dobovšek Dejan, Stolnik 11, Kamnik, potni
list, št. P00932926. gnn-113858

Fatić Dževad, Hrvatski trg 1, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00603183. gnj-113712

Golub Mario, Polje, Cesta VIII/2, Ljublja-
na-Polje, potni list, št. P00144144.
gnc-113919

Grobin Anton, Gasilska 24/b, Šenčur, pot-
ni list, št. P00120089. gnq-113555

Grobiša Nejc, Temenica 43/a, Kostanjevi-
ca na Krasu, potni list, št. P00344799.
gnt-113456

Gržinić Lidija, Generala Levičnika 26/b,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 32470, izdala UE Koper.
gno-113382

Hilj Trivič Mojca, Sabinijeva ulica 1, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
169144, izdala UE Koper. gnh-113589

Karakaš Sonja, Hacquetova 3, Ljubljana,
potni list, št. P00337367. gnz-113871

Klobučar Borut, Kočevje 22, Črnomelj, pot-
ni list, št. P00345983. gni-113463

Kocjančič Mitja, Marezige 54, Marezige,
potni list, št. P00434355. gnz-113721

Košir Petra, Berčičeva ulica 3/a, Ljubljana,
potni list, št. P00498118. gns-113728

Kumar Denis, Ulica talcev 10, Deskle, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 30926, izdala
UE Nova Gorica. gnw-113374

Marjanović Dušan, Dolina 8, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. P00603270.
gnw-113399

Mavrič Breda, Prešernova ulica 25, Šen-
tjur, potni list, št. P00863527. gnf-113491

Muminović Mirza, Ulica Viktorja Kejžarja 36,
Jesenice, potni list, št. P00765397.
gnf-113716

Osolnik Milan, Paderšičeva 8, Novo mesto,
potni list, št. P00528747. gnn-113333

Pečarič Ernestina Vera, Topniška 28, Ljub-
ljana, potni list, št. P00153861. gnk-113711

Pelc Mojca, Četež 1/a, Struge, potni list,
št. P00428603. gnd-113868

Petek Bojan, Gornja Bistrica 149, Črenšov-
ci, potni list, št. P00297496, izdala UE Lenda-
va. gnx-113423

Pipan Damjan, Skaručna 40/a, Vodice, pot-
ni list, št. P00599965. gny-113497

Poljak Aleksandra, Triglavska 21, Radom-
lje, potni list, št. P00750328. gng-113965

Potočnik Vičar Helena, Hrastova 7, Domža-
le, potni list, št. P00758335. gnp-113281

Potokar Vladimir Peter, Ob potoku 27, Ljub-
ljana, potni list, št. P00066014. gnk-113386

Premrl Simon, Partizanska cesta 68, Seža-
na, maloobmejno prepustnico, št. AI 156286,
izdala UE Sežana. gnw-113499

Rajzer Rudolf, Senčna vas 14, Mežica, pot-
ni list, št. P00601262. gnx-113373

Ranfl Darko, Domanjševci 19, Križevci, pot-
ni list, št. P00054900. gny-113722

Repnik Aleš, Polzela 41/a, Polzela, potni
list, št. P00970665. gnz-113596

Rižnar David, Smrečnikova 2, Novo mesto,
potni list, št. P00715930. gnl-113610

Rupar Alja, Beričevo 4, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00666995. gnr-113929

Rupar Brigita, Beričevo 4, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00696414. gnp-113931

Rupar Peter, Beričevo 4, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00841517. gnq-113930

Senčar Ludvik, Urbankova 42, Košice - Slo-
vaška, potni list, št. P00276830. gns-113928

Sternad Lavra, Gasilska ulica 5/a, Selnica
ob Dravi, potni list, št. P00966098.
gny-113572

Šraj Frančko, Vipavska cesta 132, Nova
Gorica, potni list, št. P00305526. gns-113603

Šumak Mitja, Grossmanova 8, Ljutomer,
potni list, št. P00309985. gnb-113895

Taradi Karin, Dergomaška 77, Ljubljana,
potni list, št. P00571815. gno-113607

Tavčar Gospava, Ulica Sergeja Mašere 19,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 116959, izdala UE Nova Gorica.
gnk-113736

Zadnikar Antonija, Belska cesta 15, Pred-
dvor, potni list, št. P00384918. gnm-113884

Zupan Aleš, Ribno, V Dobje 4, Bled, potni
list, št. P 00255919. gnw-113299

Osebne izkaznice

Abunar Stanislav, Pijava Gorica 103, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 35073.
gnq-113705

Al Daghistani Raid, Pot na Fužine 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1391530.
gnp-113606

Aleš Štefanija, Cesta 24. junija 72/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 120871.
gnu-113701

Antolković Marjan, Britof 220/c, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 1420149. gnv-113775

Artnak Anica, Tesarska 12, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1457472. gnv-113950

Bajc Matjaž, Kandijska 23, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 330450. gnq-113730

Bajrić Bosanka, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
304346. gnk-113361

Barič Stanislav, Skopo 18, Dutovlje, ose-
bno izkaznico, št. 358035. gng-113340

Basej Janez, Vašca 17, Cerklje na Gorenj-
skem, osebno izkaznico, št. 212015.
gnu-113501

Berlič Miha, Mestni log IV/8, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 234309. gnl-113460

Bevc Miloš, Ruska 3, Ljubljana, osebno iz-
kaznico, št. 808187. gno-113707

Blagus Matija, Jerihova 1, Velenje, osebno
izkaznico, št. 656620. gnf-113366

Boštjančič Feliks, Levstikova 23, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 352049.
gnt-113577

Boštjančič Stanislav, Brce 4, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 345685. gni-113713

Božič Anja, Radio cesta 1, Domžale, ose-
bno izkaznico, št. 368141. gnd-113368

Bratož Majda, Železnikova 18, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 1499565. gns-113653

Bratun Metka, V Najvarje 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 293832. gnw-113924

Burnik Tadej, Tabor 5, Žiri, osebno izkazni-
co, št. 768880. gnk-113636

Bursać Nikola, Pot na Fužine 51, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 46511. gnb-113720

Cavazza Damijan, Kongresni trg 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 189214. gny-113647

Cigut Mira, Noršinci 62, Martjanci, osebno
izkaznico, št. 375174. gns-113378

Cindrič Alojz, Runkova 10, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 780699. gnp-113556

Čander Jana, Vrazova 58, Maribor, osebno
izkaznico, št. 780498. gni-113338

Čurin Irena Stanka, Tiha ulica 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1160870. gnm-113909

Čurin Miran, Tiha ulica 22, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 1041458. gnj-113912

Čurin Monika, Tiha ulica 22, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 1346361. gnk-113911

Ćenanović Laura, Žigonova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 225848. gnp-113406

Dakskobler Boštjan, Svetinova 15, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 1507514.
gnc-113744

Debevec Andraž, Bevke 13, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 153471. gnk-113936

Drčar Nives, Nadgoriška 37, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 837918. gnn-113708

Fajfar Dragica, Vrečkova 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 362241. gnf-113866

Fartek Jolanka, Šercerjeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1592012. gnv-113550

Fatur Martina, Rozmanova 4/e, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 1444452.
gni-113617

Filipič Mojca, Košaki, Kletarska ulica 5, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 232366.
gnz-113875

Friedrich Nina, Levec 26/b, Petrovče, ose-
bno izkaznico, št. 759624. gng-113419

Goleš Niko, Jerebova ulica 12, Metlika, ose-
bno izkaznico, št. 1297031. gnv-113375

Golob Miha, Seča 55/a, Portorož - Porto-
rose, osebno izkaznico, št. 151285.
gnw-113974

Grašič Marija, Strahinj 60, Naklo, osebno
izkaznico, št. 1087278. gnv-113500

Grilc Katja, Zabočevo 11/a, Borovnica, ose-
bno izkaznico, št. 1130852. gnn-113658

Grobelnik Amalija, Božičeva 4, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 490243. gng-113740

Grujčić Vanja, Rogoška cesta 69, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
949367. gnq-113580

Grum Irena, Lobček 26, Grosuplje, ose-
bno izkaznico, št. 1474461. gnt-113327
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Habicht Sergej, Ljubljanska 3/b, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1455115. gnv-113300

Habinc Rok, Velnarjeva 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 245259. gnj-113412

Habjanič Konrad, Košaki, Stolni vrh 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 148231.
gnm-113734

Herbst Manuela, Globoka 52, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1226691. gnd-113618

Horvat Liljana, Kovaška ulica 20, Odran-
ci, osebno izkaznico, št. 1470686.
gns-113778

Horvat Tina, Vesna 22, Portorož - Portoro-
se, osebno izkaznico, št. 288879. gnl-113885

Hoxha Hafir, Sladki vrh 8, Sladki Vrh, ose-
bno izkaznico, št. 001114730. m-316

Hribar Špela, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 379370. gnj-113637

Hribernik Marija, Kanjuce 10, Štore, ose-
bno izkaznico, št. 1410642. gne-113517

Huč Robert, Babškova pot 39, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 853832. gnj-113962

Ivančič Mirko, Kraška ulica 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1107951. gnx-113398

Jahić Alma, Na zelenici 18, Prebold, ose-
bno izkaznico, št. 685733. gnu-113351

Jakop Tjaša, Čopova ulica 6, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 1228547. gni-113913

Jakovljević Bogomila Ljubica, Maroltova 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1416127.
gnc-113944

Janžovnik Danica, Nove loke 39, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 1475362. gnj-113737

Javornik Milan, Cesta na Roglo 17/c, Zre-
če, osebno izkaznico, št. 12761. gnq-113755

Javšnik Alenka, Tomšičeva 11, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 196472. gnq-113955

Jenišek Elizabeta, Koroška cesta 42, Rad-
lje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 120384.
gnv-113575

Jeras Zora, Gosposka ulica 1, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1554260. gnp-113881

Jernejc Petra, Stožice 9/a, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 365729. gnc-113969

Jesih Stanka, Trg Franca Fakina 2/b, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 1465761.
gnc-113844

Kadunc Dragica, Prijateljeva 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 929975. gnq-113380

Kamenik Jernej, Gospejna ulica 14, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 234646.
gnm-113559

Kavčič Anton, Slap ob Idrijci 36/h, Slap ob
Idrijci, osebno izkaznico, št. 1600164.
gnq-113455

Kerin Anja, Stritarjeva ulica 4, Krško, ose-
bno izkaznico, št. 1367941. gnf-113766

Killer Kristian Alfred, Maroltova 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1590662.
gnl-113310

Kličić Hata, Cesta španskih borcev 31/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 689256.
gnq-113905

Klobučar Borut, Doblička gora 70, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 1153862.
gnz-113571

Knežević Mira, Sinja Gorica 2, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 224615. gnc-113569

Kodela Darko, Zadrečka cesta 9, Nazarje,
osebno izkaznico, št. 547085. gnx-113348

Kojič Nedeljko, Litijska cesta 132, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 284828. gnt-113927

Kolenc Klavdija, Matke 82, Prebold, ose-
bno izkaznico, št. 830173. gng-113765

Kolenc Krajnik Alenka, Podlubnik 11, Ško-
fja Loka, osebno izkaznico, št. 1061859.
gnr-113379

Korelc Anton, Šubljeva 5, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 1422226. gns-113903

Kos Desimir, Groharjevo naselje 7, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1260942.
gnm-113709

Kosec Leskovšek Emilija, Majde Vrhovniko-
ve ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
742835. gnm-113934

Koštomaj Kristjan, Ljubljanska cesta 28/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 414882.
gns-113578

Kovačič Anja, V Varde 32, Ljubljana-Črnu-
če, osebno izkaznico, št. 222442. gnf-113591

Kovačić Ana, Mucherjeva ulica 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 413324. gno-113357

Kragolnik Irena, Ljubljanska cesta 33, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1039321.
gnd-113418

Kraljič Marja, Kidričeva 22, Kranj, osebno
izkaznico, št. 810560. gni-113738

Kramar Vesna, Peruzzijeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1196862. gnv-113350

Kurent Edita, Depala vas 57, Domžale, ose-
bno izkaznico, št. 376683. gnv-113700

Kušljan Darinko, Na gmajno 7, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 1101864. gnp-113731

Lebeničnik Barbara, Ponikva 33, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 1129872. gnc-113769

Legat Domen, Kogojeva 33, Portorož - Por-
torose, osebno izkaznico, št. 1044396.
gnk-113886

Lisec Neža, XIV. divizije 5, Štore, osebno
izkaznico, št. 1145656. gnw-113874

Lokar Mirko, Vodnikova 44, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 898759. gnf-113641

Magyar Dezider, Gornji Lakoš, Zagova ulica
1, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
198900. gnv-113600

Marič Anja, Avsečeva 14/a, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 912617. gnn-113483

Medvešek Matjaž, Na selah 12, Dol pri Hra-
stniku, osebno izkaznico, št. 167077.
gnt-113377

Mernik Jože, Breg pri Konjicah 24, Sloven-
ske Konjice, osebno izkaznico, št. 1096546.
gnn-113758

Mihovljanec Jadranka, Pod gabri 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 1297943. gno-113882

Miklavžič Alojzija, Groharjeva ulica 3, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1101378.
gne-113842

Mirnik Romana, Ul. Dušana Kvedra 32, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1353202.
gnb-113470

Mis Milena, Zavrh 1/a, Ljubljana Šmartno,
osebno izkaznico, št. 488635. gnn-113358

Mladenović Miloš, Miklošičeva 1, Celje,
osebno izkaznico, št. 1592640. gnc-113894

Mlinarič Franc, Trate 17, Gornja Radgona,
osebno izkaznico, št. 880000. gnu-113376

Muhič Ines, V zavoju 22, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1461387. gnt-113652

Muršec Božena, Kongresni trg 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 307909.
gnn-113558

Mužar Andrej, Malgajeva ulica 2/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 1295964. gne-113742

Nedić Slavko, Šegova 3, Novo mesto, ose-
bno izkaznico, št. 856341. gnh-113614

Niedorfer Alenka, Opekarniška cesta 15/a,
Ormož, osebno izkaznico, št. 127273.
gnk-113586

Nikolić Radmila, Kovinarska cesta 9/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 253921.
gnf-113891

Ocvirk Boštjan, Celjska cesta 19, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 1329552. gne-113492

Ogrinc Matija, Petkova ulica 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 544576. gnb-113870

Omahen Boštjan, Lahova pot 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 969435. gnl-113435

Oprčkal Katarina, Male dole 39, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 189273. gnx-113873

Osolnik Nina, Škale 182, Velenje, osebno
izkaznico, št. 1534482. gnb-113595

Pangerl Melanija, Ljubečna, Cesta v Tehar-
je 10, Škofja vas, osebno izkaznico, št.
1124693. gnt-113727

Pavlin Hilda, Markovičeva ulica 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 185078. gnb-113345

Peršl Livija, Krpanova 6/b, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 395035. gng-113715

Petek Miroslav Nikola, Šuštarjeva kolonija
3, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 381252.
gnj-113562

Petrović Srečko, Reboljeva 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1562248. gnp-113706

Pintarić Barica, Vreskovo 96, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 762443. gnw-113599

Pirih Sebastjan, Kambreško 7, Kanal, ose-
bno izkaznico, št. 225368. gnc-113469

Piškur Irena, Gabrovčec 14, Krka, osebno
izkaznico, št. 201458. gne-113942

Plausteiner Ana, Glavni trg 3, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1061621. gnx-113748

Plevnik Vesna, Kraigherjeva 7, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 741916. gng-113365

Plohl Marjana, Ob ribniku 69/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 945777. gnz-113650

Ploj Sebastijan, Moravci 24/a, Mala Nede-
lja, osebno izkaznico, št. 237578. gnf-113616

Ploj Simon, Ob ribniku 69/a, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 945799. gnx-113648

Pogorevc Valerija, Leonova ulica 3, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 608242.
gnh-113939

Porenta Frančiška Vera, Kopališka ulica 23,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 52422.
gnh-113364

Potisk Darja, Slomškova 5, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 696216. gnz-113971

Potočnik Martin, Trnovec pri Slovenski Bis-
trici 17, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 1583237. gny-113747

Potočnik Vičar Helena, Hrastova 7, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 1388678.
gnb-113278

Potokar Vladimir Peter, Ob potoku 27, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 345698.
gnl-113385

Prestor Branislava, Plešičeva ulica 17, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 328127.
gnx-113698

Pretnar Miroslav, Brezje pri Tržiču 9/a, Tr-
žič, osebno izkaznico, št. 57592. gng-113415

Pretnar Oblak Janja, Topniška ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 205973.
gnf-113916

Prevc Lovro, Brezje 23, Brezje, osebno iz-
kaznico, št. 1571887. gnk-113611

Repič Miha, Ul. Maria Kogoja 1/d, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1550187.
gnn-113387

Resnik Karmen, Vrtnarija 2/d, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 142547. gnd-113568

Rizvančević Besima, Privoz 5/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 627722. gnw-113949
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Rižnar David, Smrečnikova 2, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 312105. gnm-113609

Rozina Anton, Jezerska c. 2, Kranj, osebno
izkaznico, št. 71878. gnz-113746

Rozman Rok, Smlednik 17/a, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 1105418. gnw-113574

Rožer Gorazd, Cankarjeva 6, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 686525. gni-113363

Rudež Mojca, Klanec 34, Kozina, osebno
izkaznico, št. 359373. gnd-113518

Rutar Matej, Clevelandska ulica 47, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1097747.
gng-113640

Sever Antonija, Placar 28, Destrnik, ose-
bno izkaznico, št. 1375206. gnv-113725

Soke Janez, Dolga vas, Vaška ulica 63,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
143833. gnt-113752

Stančin Damjan, Kidričeva 67, Rogaška Sla-
tina, osebno izkaznico, št. 1316854.
gnw-113749

Stare Milka, Linhartova 66, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1480688. gnm-113509

Sternad Lavra, Gasilska ulica 5/a, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1571647.
gnx-113573

Stojsavljević Ivan, Zlato polje 14, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 1331154. gno-113632

Strahovnik Maja, Pirešica 15, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 431977. gny-113872

Ščavničar Marija, Gibina 9, Ljutomer, ose-
bno izkaznico, št. 703945. gne-113367

Šeligo Vladimir, Šlandrov trg 37/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 873612. gnr-113479

Šepetavc Lara, Prijateljeva 16, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 749711. gnu-113751

Šibila Gvido, Ilirska 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 752320. gnh-113964

Šijanec Marija, Krambergerjeva pot 4, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 688141. gno-113557

Šilc Dragomira, Molekova 1, Ljubljana Šmar-
tno, osebno izkaznico, št. 12351. gnn-113458

Širovnik Marija, Mariborska cesta 20, Rad-
lje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1227980.
gnf-113341

Šnuderl Jože, Gorkega 6, Maribor, osebno
izkaznico, št. 96051. gnt-113427

Špenko Danilo, Na Dole 18, Vodice, ose-
bno izkaznico, št. 1566763. gns-113853

Štancer Aleš, Cesta Miloša Zidanška 9,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 835821.
gnm-113759

Tomažič Svetlana, Mladinska ulica 16, Gor-
nja Radgona, osebno izkaznico, št. 130337.
gnv-113900

Tominc Marko, Fazan 13/a, Portorož - Por-
torose, osebno izkaznico, št. 227904.
gnn-113408

Tonić Slobodanka, Klavčičeva ulica 6, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. AH 9879 - za tujca.
gny-113697

Tušar Jelka, Zikova ulica 4, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 450334. gny-113947

Urankar Matej, Kebetova ulica 20, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1103729. gnx-113898

Užmah Darja, Goriška 6, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 1520834. gnz-113496

Vajzović Amir, Voljčeva cesta 17, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 989104. gnz-113421

Varjačič Nina Urška, Zechnerjeva 6, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 323166. gni-113613

Varl Miha, Moste 25, Žirovnica, osebno iz-
kaznico, št. 1259078. gno-113732

Vauhnik Janez, Morje 115, Fram, osebno
izkaznico, št. 396043. gnj-113337

Venišek Ivana, Ribniško selo, Za tremi ribni-
ki 27, Maribor, osebno izkaznico, št. 595711.
gnu-113576

Vidic Božidar, Suhor 12, Dolenjske Toplice,
osebno izkaznico, št. 1166436. gnc-113619

Vidic Eva, Nanoška 16, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 528744. gnl-113485

Vlasak Darija, Cesta v Rošpoh 108/a, Kam-
nica, osebno izkaznico, št. 726181.
gni-113588

Vozelj Marija, Potrčeva 10, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1332974. gnw-113724

Vrabec Matjaž, Završe 11/b, Grobelno, ose-
bno izkaznico, št. 1019121. gni-113488

Vrbec Jože, Mengeška cesta 72, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 640304. gnr-113954

Vrbovšek Frančiška, Žigon 16, Laško, ose-
bno izkaznico, št. 1079215. gnf-113516

Završnik Margareta, Gosposvetska 38, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 136804.
gnp-113581

Zelenko Aleksander, Borova vas 26, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 152389.
gny-113472

Zelinka Andreja, Štefanova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1141615. gnf-113691

Zlobko Ida, Ulica Štefke Zbašnikove 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 607468.
gnh-113314

Zulić Mirela, Zaloška 275, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 979974. gnn-113958

Zupančič Mandarina, Trdinova 21, Šentjer-
nej, osebno izkaznico, št. 1253352.
gnx-113598

Žumer Andrej, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 987200. gno-113957

Župan Anamarija, Ul. Slavka Gruma 22, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 1466395.
gnu-113726

Vozniška dovoljenja

Ačko Dušan, Ošelj 13, Šmartno na Pohor-
ju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18972,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnd-113693

Barić Tatjana, Kolodvorska cesta 2/a, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10077, izdala UE Kočevje. gnz-113371

Bizovičar Maša, Valvasorjeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525347, reg. št. 21352, izdala UE Ljubljana.
gni-113938

Bogatič Ivan, Parecag 70, Sečovlje - Sicci-
ole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9234,
izdala UE Piran. gni-113692

Borinc Zebić Tadeja, Preglov trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192679, reg. št. 158617, izdala UE Ljublja-
na. gnu-113976

Božič Joško, Sp. Dole 4, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 11816, izdala UE
Krško. gnv-113629

Bregar Alojz, Ljubljanska cesta 5, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11934,
izdala UE Kočevje. gnr-113529

Brezar Eva, Britof 112/a, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1066500, reg. št.
46400, izdala UE Kranj. gnd-113893

Bučar Jan, Pod topoli 16, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1163706,
reg. št. 219142, izdala UE Ljubljana.
gni-113513

Bugarski Miroslav, Čopova 3, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 505993, reg.
št. 24626. gnt-113502

Bukovšek Demitr, Cesta na Markovec 5, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7518, izdala UE Koper. gnc-113294

Burnik Tadej, Tabor 5, Žiri, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 29776, izdala UE
Škofja Loka. gnl-113635

Cavazza Damijan, Kongresni trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516492, reg. št. 178485, izdala UE Ljubljana.
gnw-113649

Chersicola Maja, Postojnska 7, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4923, izdala UE Izola. gnn-113533

Cizej Stojan, Orla vas 13, Braslovče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1563558,
izdala UE Žalec. gny-113772

Curhalek Anja, Resljeva cesta 9, Kostanje-
vica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20570, izdala UE Krško. gnj-113512

Cvetko Danijel, Vučja vas 24/a, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1063390, reg. št. 9594, izdala
UE Ljutomer. gno-113686

Cvitkovič Rado, Levstikova cesta 18, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1270214, reg. št. 7137, izdala UE Grosuplje.
gnl-113510

Čretnik Aljoša, Cankarjeva ulica 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 49783.
gnn-113733

Ćenanović Laura, Žigonova 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A - 50km/h BGH, št.
S 1715120, reg. št. 186332, izdala UE Ljublja-
na. gnq-113405

Dakskobler Boštjan, V. Svetina 15, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
743663, izdala UE Jesenice. gnh-113689

Debeljak Arian, Spodnji Rudnik IV/14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1709561, reg. št. 134019, izdala UE Ljublja-
na. gni-113638

Dečman Lan, Čufarjeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1616259, reg. št. 192649, izdala UE Ljublja-
na. gnm-113334

Dečman Uroš, Ob železnici 2, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1242873, reg.
št. 45007. gnw-113349

Demšar Jerica, Zagrajškova 46, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1552211,
reg. št. 55314. gnb-113695

Dinić Jasmina, Pri postaji 8, Prevalje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 12312, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnj-113687

Dolinšek Saša, Novi dom 61, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9751, izda-
la UE Trbovlje. gnv-113304

Dornik Marjan, Podbočje 94, Podbočje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 56/1999. gnj-113487

Ducman Branko, Ločica ob Savinji 79, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1411618, izdala UE Žalec. gns-113503

Fatur Mojca, Divjakova 5, Miklavž na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1220867, reg. št. 113574, izdala UE Mari-
bor. gnz-113346

Ferjan Mojca, Ig 444, Ig, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, št. S 353710, reg. št. 190200,
izdala UE Ljubljana. gnc-113644

Ficko Jože, Vadarci 70, Bodonci, vozniško
dovoljenje, reg. št. 28884. gni-113413
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Filipič Mojca, Košaki, Kletarska ulica 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917269, reg. št. 103954, izdala UE Maribor.
gnu-113876

Forštner Frančiška, Prešernova 7, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3153, izdala
UE Mozirje. gnl-113585

Friedrich Nina, Levec 26/b, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195368,
izdala UE Žalec. gnt-113477

Golob Miha, Seča 55/a, Portorož - Porto-
rose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
186973, izdala UE Piran. gnx-113973

Gorjup Trobevšek Irena, Cankarjeva 36,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12564, izdala UE Kamnik. gnf-113541

Grilc Katja, Zabočevo 11/a, Borovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14267,
izdala UE Vrhnika. gno-113657

Grum Irena, Lobček 26, Grosuplje, vozni-
ško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF, št. S
1731993, reg. št. 5919, izdala UE Grosuplje.
gnw-113328

Hazler Jožef, Obrat 10, Benedikt, vozniško
dovoljenje, št. S 619548, izdala UE Lenart.
gnp-113306

Horvat Ignac, Velika Polana 116, Velika Po-
lana, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. 4226,
izdala UE Lendava. gny-113347

Horvat Robert, Istrskega odreda 2, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
8971, izdala UE Izola. gnj-113312

Hoxha Hafir, Sladki vrh 8, Sladki Vrh, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. 1644, izdala
UE Pesnica. m-315

Hribernik Ivan Stanko, Železnikova ulica 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BFGH, št. S 1739198, reg. št. 48736,
izdala UE Maribor. gnq-113880

Ilič Danijela, Ljubljanska cesta 62, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1282378,
reg. št. 45240, izdala UE Celje. gnf-113841

Ivančič Gregor, Plavje 87/a, Škofije, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41987.
gnm-113534

Ivančič Mirko, Kraška ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1025302,
reg. št. 24478, izdala UE Ljubljana.
gny-113397

Jagodic Janez, Grad 1/a, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1354506, reg. št. 51801, izdala UE Kranj.
gnm-113634

Jahić Alma, Na zelenici 18, Prebold, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1346676, iz-
dala UE Žalec. gnt-113352

Janžek Alfred, Gozdna 61/a, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 16183, reg.
št. 29715, izdala UE Maribor. gnj-113887

Jefkaj Hasaj, Močna 9, Pernica, vozniško
dovoljenje, št. S 700928, izdala UE Lenart.
gnu-113305

Jovanovič Igor, Špikova 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 474688, reg. št.
41877, izdala UE Kranj. gnh-113289

Kadunić Dževad, I. tankovske brigade 1,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8437, izdala UE Sežana. gni-113863

Kavaš Sandra, Lipovci 216, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, št. 31780. gnz-113696

Kavčič Anton, Slap ob Idrijci 36/h, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S 66049, izdala
UE Tolmin. gnd-113318

Kirič Biljana, Gosposvetska cesta 34, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1331539, reg. št. 116727, izdala UE Maribor.
gny-113597

Klobučar Borut, Doblička gora 70, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6363, izdala UE Črnomelj. gnb-113570

Kofol Danilo, Kortine 26/a, Črni Kal, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 2392, izdala UE Ko-
per. gni-113313

Kogoj Damiana, Ustje 13, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831097, reg.
št. 5373, izdala UE Ajdovščina. gnx-113902

Kokalj Alenka, Srednja vas 2, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1322463, reg. št. 26627, izdala UE Ra-
dovljica. gnz-113521

Konečnik Zdenko, Mrvovo 8, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6896, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. gnn-113633

Koren Metoda, Idrsko 89, Kobarid, vozni-
ško dovoljenje, št. S 834574, izdala UE Tol-
min. gnc-113319

Kosi Ferdinanda, Ul. XXX. divizije 6, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 5766, izdala UE Piran.
gnz-113450

Košnik Matjaž, Brengova 76, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1429511,
reg. št. 10042, izdala UE Lenart. gnt-113531

Kozel Marjan, Mala Varnica 19, Zgornji Le-
skovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44019, izdala UE Ptuj. gnb-113445

Krajnc Boris, Gasilska ulica 5/a, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1399247, reg. št. 9411. m-264

Kralj Franc, Vrh 10, Raka, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 1368.
gno-113757

Kuhar Manuela, Cven 19/a, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, št. S 581706, reg. št. 9965.
gnx-113923

Kukec Renata, Zagojiči 19/a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28803, iz-
dala UE Ptuj. gni-113688

Kurent Edita, Depala vas 57, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 785815, reg.
št. 28597, izdala UE Domžale. gnw-113699

Laboš Janko, Cankarjeva 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 872718, reg.
št. 43604, izdala UE Maribor. gny-113622

Lamut Sabina, Gračič 4/a, Zreče, vozniško
dovoljenje, št. 14849. gnr-113879

Lavtižar Valerija, Podbreg 19, Kranjska Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1313670, izdala UE Jesenice. gnl-113685

Levačič Stojan, Ulica Anteja Trstenjaka 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331310, reg. št. 36046. gnh-113339

Lončarič Boštjan, Planina pri Sevnici 65/c,
Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 9017, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnn-113583

Lovšin Sašo, Bratovševa ploščad 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213263, reg. št. 221443, izdala UE Ljublja-
na. gnl-113960

Magyar Dezider, Gornji Lakoš, Zagova ulica
1, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h, BCEFGH, reg. št. 1591, izdala
UE Lendava. gnv-113754

Marhold Gabrijela, Nova pot 11, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10244, iz-
dala UE Sežana. gng-113690

Mavrič Alojz, Florjan pri Gornjem gradu 21,
Gornji grad, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 4704, izdala UE Mozirje. gnh-113889

Medved Aleksander, Polanškova ulica 6,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 20/2003. gnc-113369

Medvešek Matjaž, Na Selah 12, Dol pri Hra-
stniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
5819, izdala UE Hrastnik. gnw-113449

Mihovec Viktor, Ulica Hermana Potočnika
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013278, reg. št. 201876, izdala UE
Ljubljana. gnb-113920

Milec Slavko, Vrtna ulica 10, Rače, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1150860,
reg. št. 35100, izdala UE Maribor. gns-113878

Mladenović Miloš, Miklošičeva ulica 1, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1125367, reg. št. 42065. gnr-113604

Mlinarič Franc, Trate 17, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4048, izdala UE Gornja Radgona. gnn-113283

Musić Urška, Malnarjeva ulica 51, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243955, reg. št. 217108, izdala UE Ljublja-
na. gnd-113343

Mustafoski Špejtim, Steletova 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1503488, reg. št. 241942, izdala UE Ljublja-
na. gne-113592

Mužar Andrej, Malgajeva ulica 2/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1320776,
reg. št. 45840. gnh-113743

Oblak Ana, Podlubnik 192, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19108,
izdala UE Škofja Loka. gnc-113544

Obrežan Suzana, Pongrac 95/b, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1158690,
izdala UE Žalec. gns-113353

Ogrinc Andreja, Čevljarska ulica 8, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1273719,
reg. št. 33586, izdala UE Domžale. gnh-113514

Ogrinc Matija, Petkova ulica 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1096880,
reg. št. 213741, izdala UE Ljubljana.
gnc-113869

Omahen Boštjan, Lahova pot 29, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1611494, reg. št. 159982, izdala UE Ljublja-
na. gnj-113437

Oman Tomaž, Strahinj 114, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1066580, reg. št.
32653, izdala UE Kranj. gnq-113330

Osolnik Nina, Škale 182, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1479972, reg. št.
30603, izdala UE Velenje. gnc-113594

Ošlovnik Jožef, Ojstrica 21, Dravograd, voz-
niško dovoljenje, št. 1594. gnd-113843

Pečovnik Miha, Troblje 20, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 15163.
gny-113297

Perko Boštjan, Zg. Rečica 25, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1034927.
gne-113767

Pestotnik Metka, Jelša 2, Blagovica, vozni-
ško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1633693, reg. št. 32995, izdala UE Domžale.
gnv-113925

Pihler Maksimiljana, Cesta v Debro 33/a,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1060098. gnf-113370

Plaznik Uroš, Rudarjevo 30, Črna na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17716, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-113293

Plesnik Jani, Sokolska 4, Šentilj v Slov.gori-
cah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9656,
izdala UE Pesnica. m-300
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Podergajs Jože, Miklošičeva 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGFH, št. S 1421251,
reg. št. 3096. gnb-113745

Podobnik Alojz, Pšata 92, Domžale, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 397104, reg.
št. 5889, izdala UE Domžale. gnq-113480

Potočnik Vičar Helena, Hrastova 7, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885162, reg. št. 163309, izdala UE Ljubljana.
gnq-113280

Potokar Vladimir Peter, Ob potoku 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1567177, reg. št. 14391, izdala UE Ljubljana.
gnm-113384

Pretnar Miroslav, Brezje pri Tržiču 9/a, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 968695,
reg. št. 8762, izdala UE Tržič. gne-113292

Pretnar Oblak Janja, Topniška ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352146, reg. št. 157778, izdala UE Ljublja-
na. gng-113915

Pukl Matic, Pohorska 1, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1310018, izdala UE
Žalec. gnh-113489

Rajič Jelka, Polana 3/h, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 609202, reg. št.
15885. gnq-113655

Rajić Tjaša, Polana 3/h, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 873672, reg. št.
106189. gnv-113279

Razgoršek Rok, Celjska cesta 56, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 18/2003. gnz-113296

Resnik Karmen, Vrtnarija 2/d, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 15999, izda-
la UE Vrhnika. gne-113567

Rutar Matej, Clevelandska ulica 47, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1524468, reg. št. 196586, izdala UE Ljublja-
na. gne-113642

Satler Boštjan, Zgornji Duplek 77/a, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1239684, reg. št. 114504. gnr-113654

Serban Anton, Lackova ulica 10/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 3888, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-113546

Sever Aleš, Male Žablje 45/a, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
831980, reg. št. 11154, izdala UE Ajdovščina.
gnn-113383

Slapnik Igor, Šolska ulica 6, Mozirje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4984, izdala
UE Mozirje. gny-113372

Smrekar Roman, Šuštarjeva 27, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10446.
gnw-113524

Stojsavljević Ivan, Zlato polje 14, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1122664,
reg. št. 40743, izdala UE Kranj. gnp-113631

Strmec Uroš, Grajski trg 38, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
31744, izdala UE Novo mesto. gns-113628

Šarabon Matjaž, Balos 3, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 968329, reg. št.
4964, izdala UE Tržič. gnf-113291

Šare Aleša, Cesta na Markovec 57, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 47425. gnh-113864

Šepetavc Lara, Prijateljeva 16, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 49350.
gnv-113750

Škrabl Suzana, Industrijska ulica 6, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1142746,
reg. št. 8214. m-269

Šnuderl Jože, Gorkega 6, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 799296, reg.
št. 91178, izdala UE Maribor. gnv-113425

Šobar Aljaž, Cesta na Brdo 65, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1760531, reg. št. 187394, izdala UE Ljublja-
na. gnb-113945

Šorn Peter, Prelog, Krožna pot 11, Domža-
le, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 24/2003. gnn-113883

Špoljarić Ivan, Mačkovci 57, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 70042, reg.
št. 15271, izdala UE Domžale. gny-113972

Šrot Ivan, Vrunčeva 1, Slovenj Gradec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10532,
izdala UE Slovenj Gradec. gnz-113846

Šubic Tatjana, Zoisova 46, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 188623, reg. št.
40351, izdala UE Kranj. gnb-113320

Šutić Mileta, Triglavska 5, Kranj, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1533252, reg. št. 28199, izdala UE Kranj.
gnp-113356

Taljat Vincenc, Most na Soči 23, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 000761257,
izdala UE Tolmin. gnm-113684

Tojnko Stanislav, Pod Urbanom 1/a, Kam-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
440089, reg. št. 65027, izdala UE Maribor.
gnr-113579

Tokič Bojan, Cankarjeva 50, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45804, iz-
dala UE Nova Gorica. gnc-113694

Toplek Andreja, Zupančičeva 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 675872,
reg. št. 6514, izdala UE Domžale. gnh-113564

Tratnik Mitja, Gregorčičeva ulica 6, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11270, izdala UE Gornja Radgona. gnl-113860

Trček Majda, Poljanska cesta 94, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17436, izdala UE Škofja Loka. gnr-113904

Trnjanin Fikret, Hladilniška pot 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1714528, reg. št. 97321, izdala UE Ljubljana.
gnc-113444

Tušar Jelka, Zikova ulica 4, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 333, izdala
UE Kamnik. gnz-113946

Umek Bogomir, Sallaumines 5, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8344,
izdala UE Trbovlje. gns-113303

Urleb Alenka, Ljubljanska cesta 32/b, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1422667, reg. št. 29990, izdala UE Velenje.
gnf-113495

Uzar Mark, Riklijeva cesta 5, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1359023.
gnx-113523

Vajzović Amir, Voljčeva cesta 17, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14158, izda-
la UE Vrhnika. gnb-113420

Vauhnik Janez, Morje 113, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1607327, reg.
št. 117216, izdala UE Maribor. gnh-113918

Vavpetič Nives, Triglavska ulica 24, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1474517,
reg. št. 36164, izdala UE Domžale. gnf-113966

Veberič Renata, Dragotinci 20, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11128, izdala UE Gornja Radgona.
gnl-113535

Velkavrh Rebeka, Gogalova 5, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1603039, reg.
št. 56402, izdala UE Kranj. gnu-113451

Verdinek Aleš, Trubarjeva ulica 5, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1970, izdala
UE Radlje ob Dravi. gne-113342

Vidmar Davorin, Za gradom 18, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. S 758003, reg. št. 5590.
gnt-113602

Vrankar Petra, Ulica bratov Miklič 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1215667, reg. št. 222468, izdala UE Ljublja-
na. gnk-113940

Vrbec Jože, Mengeška cesta 72, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
503663, reg. št. 2679, izdala UE Domžale.
gns-113953

Vrhovec Askov Izidor, Vrtnarija 1/a, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
16991, izdala UE Vrhnika. gnm-113484

Vrtovec Bojan, Vrtovče 19/a, Branik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 832039, reg.
št. 4775, izdala UE Ajdovščina. gng-113615

Zagernik Andrej, Cesta v Skoke 51, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1534220, reg. št. 120877, izdala
UE Maribor. gnt-113877

Zidarič Edita, Marmontova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 69465, reg.
št. 2922. gnl-113735

Zobavnik Petra, Črna 15, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13992, izdala UE
Kamnik. gnp-113956

Zrimšek Aleš, Celovška cesta 123, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1613482, reg. št. 176188, izdala UE Ljublja-
na. gno-113407

Žagar Darko, Ribjek 8, Mokronog, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1061813, reg.
št. 10291, izdala UE Trebnje. gnr-113454

Želj Ivan, Dogoše, Dupleška cesta 313/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
298664, reg. št. 12486, izdala UE Maribor.
gnk-113486

Žnuderl Denis, Plitvički vrh 45, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14814, izdala UE Gornja Radgona. gnj-113537

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba d.d., PE Koper,
preklicuje obrazce stroge evidence: zeleni kar-
ti št. 753103 in 753187, AA-PT 00014275 in
00021047. Ob-89891

Avramovič Veljko, Zg. Duplek 19/a, Spod-
nji Duplek, zavarovalno polico, št. AO1 561170,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-313

Berčič Iztok, Trstenjakova ulica 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 484915, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d.. gns-113703

Bergelj Blaž, Sušnikova 11, Šenčur, zavaro-
valno polico, št. 910636, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnv-113675

Canzek Matej, Pečovje 17, Štore, zavaro-
valno polico, št. 913164, izdala zavarovalnica
Tilia. gnb-113295

Čerčinović Stjepan, Cesta zmage 106, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 491223, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-299

Črnič Alojzij, Pribinci 15, Adlešiči, zavaro-
valno polico, št. 878769, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. Novo mesto. gno-113311

Debeljak Arian, Spodnji Rudnik IV/14, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 499222, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnl-113560
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Dintero Leopold, Gabernik 39, Zgornja
Polskava, zavarovalno polico, št. 945041, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnk-113861

Dragičević Petar, Miliči 19, Adlešiči, zavaro-
valno polico, št. 878856, izdala zavarovalnica
Tilia. gng-113540

Furlič Frančiška, Ulica heroja Marinclja 5,
Kočevje, zavarovalno polico, št. 1035061, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gnt-113527

Huber Denisa, Ulica Koroškega bataljona
11, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 312765,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-113643

Jamnik Tomaž, Nebčeva ulica 78, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 00101478233, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnr-113354

Janc Bernarda, Arto 5, Studenec, zavaro-
valno polico, št. 3048953, izdala zavarovalni-
ca Triglav. gnx-113548

Maček Lilijana, Goriška ulica 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 488279, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. m-328

Marolt Mihael, Dol. Boštanj 25, Boštanj,
zavarovalno polico, št. 0101477500, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnl-113439

Martinčič Drago, Sopota 2, Podkum, zava-
rovalno polico, št. AO 355545, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. gnd-113593

O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Bre-
stanica, zavarovalno polico, št. 489970, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-113430

Ožura Sonja, Cankarjeva 13, Šmarje pri Jel-
šah, zavarovalno polico, št. 40301002174, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnn-113683

Pirc Ljudmila, Letališka ulica 22, Šenčur,
zavarovalno polico, št. 877306, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d.. gns-113428

Šmid Marija, Ziherlova ulica 39, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 04 0879870, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gno-113932

Švent Boltažer, Tržaška cesta 39, Postojna,
zavarovalno polico, št. 0928677, izdala zava-
rovalnica Adriatic d.d. Postojna. gng-113865

Volčič Saša, Komen 51, Komen, zavaro-
valno polico, št. AA 0280319 in AO
1005795, izdala zavarovalnica Adriatic d.d.
gnm-113659

Zebec Predrag, Gradišče nad Pijavo Gori-
co 188/a, Škofljica, zavarovalno polico, št.
488020, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-113899

Spričevala

Ahčin Ludvik, Voklo 75/a, Šenčur, spriče-
valo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v
Ljubljani - vozni ličar, št. 90/75, izdano leta
1975. gnw-113474

Anzi Inja, Cesta 24. junija 13, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 1997. gnp-113360

Avdić Darko, Selo pri Ihanu 23, Domžale,
spričevalo 1. letnika Zdravstvene šole v Ljublja-
ni, izdano leta 2000. gnr-113554

Avsec Metka, Varškova 4, Domžale, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske
šole Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1996.
gny-113447

Bajramović Rajif, Pohorska 2, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske
šole Maribor, smer monter ogrevalnih naprav,
izdano leta 1982. m-290

Barle Jana, Suhadole 4/d, Komenda, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2001.
gnu-113326

Beberović Elma, Čanžekova 36, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Centra za permanen-
tno izobraževanje Cene Štupar, izdano leta
1997, izdano na ime Jelečević Elma.
gno-113482

Belcl Janez, Križevci pri Ljutomeru 2, Kri-
ževci pri Ljutomeru, diplomo SŠC v Murski So-
boti- pedagoška usmeritev, izdana leta 1987.
gnl-113285

Belovič Jasna, Slekovčeva 6, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Ptuj,
izdano leta 1988. m-259

Benčič Saša, Maršiči 5, Gračišče, spriče-
valo 4. letnika Gimnazije Koper. gnj-113287

Benko Ester, Manžan 51, Koper - Capodis-
tria, maturitetno spričevalo Srednje zdravstve-
ne šole Piran, izdano leta 1984, izdano na ime
Hrvatin Ester. gnb-113545

Bergant Boštjan, Lahovče 63, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 2. letnika Strojne šole
v Kranju. gnu-113426

Bezjak Slavko, Nova vas 117/a, Ptuj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole, smer slikopleskar, izdano leta 1980.
m-303

Botonjić Ajda, Naselje Srečka Kosovela 22,
Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gno-113432

Bratuša Zdravko, Regentova 10, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Vranji vrh, Zg. Velka,
izdano leta 1974. m-275

Brezigar Borut, Vrhovlje 4/c, Kojsko, spri-
čevalo Tehniškega šolskega centra Nova Gori-
ca, št. III/ELT - 609, izdano leta 2001.
gnj-113612

Brglez Matej, Srparska pot 2, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1997. m-281

Burgar Andrej, Ulica dr. Zajca 7/a, Men-
geš, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
šole v Ljubljani, št. 37-1977/78 - KV kamno-
sek, izdano leta 1978. gnp-113331

Cesar Davorina, Meža 154/a, Dravograd,
spričevalo Srednje in poklicne ekonomske šo-
le, izdano leta 1998/99. gnt-113627

Čaušević Zuhdija, Knobleharjeva ulica 18,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Sred-
nje šole v Domžalah - kovinska smer, izdano
leta 1979, 1980 in 1981. gng-113890

Čuček Patricija, Placar 39/b, Ptuj, spriče-
valo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika
Ekonomske šole, izdano leta 2001.
gnh-113539

Čučnik Katarina, Breznica 28/a, Žirovni-
ca, diplomo Srednje ekonomske in družbo-
slovne usmeritve v Kranju, št. AD/UT-56, iz-
dana leta 1986, na ime Zupančič Katarina.
gnb-113845

Despotović Nataša, Ulica Frankolovskih žr-
tev 17/b, Celje, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje zdravstvene šole Celje, izdano leta 1994 in
1995. gnt-113302

Dizdarević Eldin, Prekomorskih brigad 8,
Postojna, spričevalo Srednje kovinarske šole
Postojna, smer obdelovalec kovin, izdano leta
1993/94. gnb-113670

Dobovičnik Vojko, Tovarniška ulica 15, Ce-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Boris Kidrič Celje - kovinarska stroka,
izdano leta 1971. m-266

Dolničar Rajko, Pod gradom 20, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Cen-
tra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1964.
gnk-113411

Draginović Nesib, Sokolina, 70220 D. Va-
kuf, diplomo Srednje gradbene šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1987. gnz-113275

Dremelj Igor, Titova 73, Jesenice, diplomo
Metalurške šole na Jesenicah, izdana leta
1986. gnp-113431

Dukič Lorenci Sabina, Na produ 2, Kam-
nik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1980/81, 1981/82 in
1982/83, izdano na ime Dukič Sabina.
gni-113563

Duraković Sanela, Klavčičeva ulica 7, Kam-
nik, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1999 in 2000.
gnq-113355

Dužič Robert, Jareninski dol 21, Jarenina,
diplomo Srednje živilske šole Maribor, živilski
tehnik, izdana leta 1985. m-283

Džuzdanović Muhamed, Zolajeva 13, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Šolskega centra TAM,
Ind. kov. šola, izdano leta 1979. m-305

Frol Mateja, Jelšane 13, Jelšane, spričeva-
lo 3. letnika Srednje medicinske šole v Piranu,
izdano leta 1981/82. gns-113678

Frol Mateja, Jelšane 13, Jelšane, spričeva-
lo Srednje medicinske šole v Piranu, izdano
leta 1982/83. gnr-113679

Frol Mateja, Jelšane 13, Jelšane, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje medicinske šole
v Piranu, izdano 25. 6. 1983. gnt-113677

Gajšek Franc, Ulica B. Kraigherja 6, Kidri-
čevo, spričevalo o končanem 7. razredu OŠ
Majšperk. gnd-113443

Gerečnik Štefan, Trniče 73/c, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesne šo-
le v Limbušu, izdano leta 1976 in 1977. m-311

Gligorević Željko, Preglov trg 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole te-
hničnih strok Šiška, izdano leta 2000.
gnd-113943

Godnič Tamara, Pobegi, Ilirija 39, Pobegi,
diplomo Srednje ekonomske in družboslovne
šole Koper - smer ekonomski tehik, izdana leta
1987. gnw-113849

Gojković Dejan, Goriška cesta 42, Velenje,
spričevalo 1. letnika Centra srednjih šol Vele-
nje, poklicna rudarska šola, izdano leta
1996/97. gnw-113624

Goljar Franc, Goljarjeva pot 9, Ljublja-
na-Šentvid, spričevalo od 1 do 3. letnika Cen-
tra strokovnih šol v Ljubljani - avtomehanik, iz-
dano leta 1962 - 1965. gne-113467

Golob Ignac, Borovci 2/a, Markovci, spri-
čevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 1982. gno-113282

Gorše Valentin, Zasavska cesta 8/b, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnl-113410

Graj Klujber Gabrijela, Lendavske gorice
23, Lendava - Lendva, indeks, št. Srednje šole
za kovinarsko, pedagoško in ekonomsko usme-
ritev - ekonomski tehnik. gnv-113525

Gunjač Aleš, Dolinska cesta 4, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 4. letnika Srednje kovinar-
ske in prometne šole Koper. gnh-113664

Gunjač Aleš, Dolinska cesta 4, Koper - Ca-
podistria, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kovinarske in prometne šole Koper.
gng-113665
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Gutman Benjamin, Plintovec 10, Zgornja
Kungota, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1994. m-287

Haber Jerica, Gmajna 43, Slovenj Gradec,
maturitetno spričevalo Srednje šole Muta.
gns-113682

Halilović Senad, Triglavska ulica 61, Moj-
strana, spričevalo 4. letnika SŠ Jesenice - te-
hnična šola. gnn-113433

Halilović Senad, Triglavska ulica 61, Moj-
strana, spričevalo 3. letnika SŠ Jesenice - te-
hnična šola. gnm-113434

Henigman Gregor, Grič, cesta VIII/4, Ribni-
ca, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2000. gnt-113852

Horvat Jerica, Ob Mlinščici 21, Bistrica ob
Dravi, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter indeks
Srednje živilske šole v Mariboru, izdana leta
1982/83, 1983/84 in 1984/85. m-271

Hren Boštjan, Srednja Bistrica 20, Čren-
šovci, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Murska Sobota, št. 23, izdano 28. 6. 1993.
gny-113422

Hren Martin, Martinja vas 29, Mokronog,
obvestilo o uspehu 4. letnika SŠGT. gnv-113325

Hribar Barbara, Zavetiška ulica 12, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2000 in 2001.
gnw-113549

Hribernik Gregor, Gortina 146, Muta, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro ra-
čunalniške šole Maribor, št. 250/I-1231/01,
izdano 28. 6. 2002. gng-113590

Hribernik Zdravko, Zg. Tuhinj 4/b, Laze v
Tuhinju, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne industrijske šole Jesenice, izdano leta 1970.
gnn-113933

Huseinbašić Himzo, Cesta talcev 15, Jese-
nice, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1980. gne-113892

Ivanuš Irena, Prazna ulica 8, Maribor, letno
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 1981. m-306

Janžovnik Danica, Nove Loke 39, Mozirje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju, izdano leta
1972/73. gnq-113680

Jerenec Mirko, Osojnikova 4, Maribor, ma-
turitetno spričevalo Ekonomske srednje šole
Maribor, izdano leta 1982. m-294

Jerkič Uršula, Carja Dušana ulica 18, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za družboslovje in
splošno kulturo Vida Janežič Ljubljana, izdana
leta 1986, št. I/115. gnm-113359

Jug Vasja, Franca Baliča 44, Šempeter pri
Gorici, spričevalo 4. letnika Kmetijske šole
Grm. gnp-113856

Jug Vasja, Franca Baliča 44, Šempeter pri
Gorici, spričevalo 3. letnika Kmetijske šole
Grm. gno-113857

Jug Vasja, Franca Baliča 44, Šempeter pri
Gorici, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetij-
ske šole Grm. gnq-113855

Jurač Daniela, Osojnikova cesta 25, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4. letnika Ekonomske šole Ptuj, izdano leta
1993 in 1994. gny-113522

Jurjec Klemen, Kvedrova cesta 36, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgo-
jiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gno-113461

Kafol Stanka, Jurčičeva 12, Trebnje, za-
ključno spričevalo Gostinske šole Novo mesto.
gnm-113309

Kelenc Darja, Kolodvorska 21, Pragersko,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, izdano leta 1995. m-291

Khodary Sarah, Tabor 15, Tabor, spričeva-
lo 3. letnika Srednje ekonomske šole Celje, št.
ET II./3679, izdano leta 2000/2001.
gng-113515

Kirbiš Ivan, Vareja 4/a, Videm pri Ptuju,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avto-
mehanične šole Maribor, izdano leta 1974/75.
m-319

Kitanovski Matija, Miličniskega 14, Celje,
zdravniško spričevalo št. P 3170/02, izdano
10. 2. 2002, spričevalo za voznike - kandida-
te, izdajatelj JZ ZD medicina dela. gni-113967

Klemenc Igor, Koblarji 91, Stara Cerkev,
diplomo Visoke šole za organizacijo dela v Kra-
nju, izdana leta 1985, št. 1097/85.
gnu-113651

Klenovšek Renata, Valantičevo 9, Novo me-
sto, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 1977 in 1978, izdano na
ime Lužar Renata. gnr-113704

Kodela Stanka, Pišece 33, Pišece, spriče-
valo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje naravoslovne, matematične in
ekonomske usmeritve Trbovlje - ekonomska
usmeritev, izdano leta 1982 in 1983.
gnf-113391

Kodrič Ladislav, Dolenji Leskovec 53, Bre-
stanica, spričevalo o končani OŠ Podbočje.
gnh-113414

Kojzek Marta, Tomšičeva 13, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 3. letnika in spričevalo o kon-
čani maturi Tehniške šole metalurške in strojne
stroke Jesenice - enota Ravne na Koroškem,
izdano leta 1983 in 1984. gnz-113621

Kokol Jerica, Sp. Voličina 103, Voličina,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1976 in 1977. m-260

Konda Igor, Črtomirova ulica 18, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT srednješol-
ski center Ljubljana, izdano leta 1988.
gnq-113505

Konečnik Helena, Pavčkova 2, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 3. letnika ESŠ Slovenj Gradec,
smer ekonomski tehnik, izdano leta 1998/99.
gnp-113681

Kovačič Jože, Ostenk 29, Trbovlje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje elektro tehnič-
ne šole Trbovlje, izdano leta 1978. gne-113442

Kozar Metka por. Zahović, Šentilj 123, Šen-
tilj v Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpi-
tu 3. in 4. letnika ter diplomo Srednje zdrav-
stvene šole Maribor, izdano leta 1981 in 1982.
m-318

Krauthaker Klementina, Na Kamni 9, Bel-
tinci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske, trgovske in upravno-administrativ-
ne šole Murska Sobota, ekonomski tehnik, iz-
dano leta 1995. gnm-113584

Kravarič Jelenka, Pupinova 6, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Prve gimnazije Maribor, izda-
no leta 1976/77. m-317

Krečar Suzana, Šmarska cesta 36, Koper -
Capodistria, zaključno spričevalo 3. letnika, iz-
dano leta 1970 in 4. letnika, izdano leta 1980,
izdala Gimnazija Koper. gnz-113671

Krejan Franc, Prvomajska 45, Sevnica, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Krško, izda-
no leta 1993 in 1995. gnj-113862

Križman Dušan, Spodnja Slivnica 3, Grosu-
plje, spričevalo o zaključnem izpitu Elektrote-
hnične šole v Ljubljani, št. I-931, izdano leta
1977. gnk-113511

Krklec Milica, Prnek 97a, Rogaška Slatina,
spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo
SZŠ v Celju, izdano leta 1984. gnu-113601

Krušič Zlatan, Cesta španskih borcev 57/a,
Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika Centra za
permanentno izobraževanje Cene Štupar, po-
klic pek. gns-113553

Kukovica Boštjan, Kogojeva ulica 6, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja naravoslovna šola
v Ljubljani. gnh-113639

Kuraj Boštjan, Cerovec, Pod Bočem 17/a,
Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta
1997/98. m-276

Lah Andrej, Hrušica 120, Hrušica, spriče-
valo 2. letnika Srednje šole Jesenice - kovinar-
ska smer, izdano leta 2001. gnv-113850

Langerholz Andrej, Kavčičeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1997 in 1998. gnn-113608

Lazarević Goran, Rožna ulica 27, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehničnih strok Šiška,
izdana leta 2001. gnl-113935

Lešnik Bogdana, Ob železnici 12, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Slavko Šlander, izda-
no leta 1986. m-326

Lovrenčič Blanka, Plečnikova ulica 1, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Maribo-
ru, izdano leta 2002. m-285

Lukavečki Zdenka, Prešernova 2, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo od 1 do 3. letnika Gim-
nazije pedagoške smeri Maribor, izdano leta
1980, 1981 in 1982. m-265

Macuh Stanislava, Draža vas 25, Loče pri
Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kmetijsko živilske šole Celje, izdano leta
1984, izdano na ime Kamenšek Stanislava.
gnp-113906

Makovec Gregor, Gradišnikova ulica 8, Bo-
rovnica, spričevalo 3. letnika Srednje policijske
šole, izdano leta 2000. gnx-113948

Maletič Stella, Kocbekova 37, Brežice, spri-
čevalo 3. letnika Poklicne in tehniške gradbe-
ne ter lesarske šole Novo mesto, izdano leta
2000. gnd-113543

Mariutti Vesna, Ledine 10, Nova Gorica,
spričevalo 4. letnika Upravno administrativne
šole v Novi Gorici, izdano leta 1977, izdano na
ime Hvala Vesna. gnh-113389

Mariutti Vesna, Ledine 10, Nova Gorica,
spričevalo 3. letnika Upravno administrativne
šole v Novi Gorici, izdano leta 1976, izdano na
ime Hvala Vesna. gng-113390

Mariutti Vesna, Ledine 10, Nova Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno admi-
nistrativne šole v Novi Gorici, št. 32.77/VI, iz-
dano leta 1977, izdano na ime Hvala Vesna.
gni-113388

Martinčič Marija, Preglov trg 2, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
št. 77/82, izdana leta 1986. gnl-113660

Mencigar Jože, Pertoča 116, Rogašovci,
spričevalo 3. letnika srednje šole Gimnazije Ju-
ša Kramarja Murska Sobota, izdano leta
1974/75. gnd-113668

Mihelčič Vida, Razgledna pot 7, Jesenice,
diplomo Centra srednjih šol Jesenice - strojni
tehnik, izdana leta 1988, št. 631. gne-113317

Miklavčič Grega, Dolinska cesta 31/a, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 3. letnika SEPŠ.
gni-113663

Mikuž Eva, Cankarjeva 6, Nova Gorica, di-
plomo Naravoslovnega srednješolskega cen-
tra, družboslovno jezikovna dejavnost - družbo-
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slovna smer, izdana v šolskem letu 1984/85.
gnc-113519

Mišetič Metka, Ob Suhodolnici 6, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje šole v
Slovenj Gradcu, ekonomsko-komercialni te-
hnik, izdano leta 1989/90. gnm-113409

Mlakar Tatjana, Srednje Arto 3, Krško, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Ekonomske in trgov-
ske šole Brežice, izdano leta 2001. gnn-113908

Mlasko Jožef, Ljubljanska 104, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene sred-
nje šole Borisa Kraigherja Maribor, izdano leta
1984. m-263

Mlinarič Franc, Pekel 5, Maribor, spričevalo
o končani OŠ Franca Rozmana Staneta, izda-
no leta 1964. m-258

Mohorčič Slavko, Ul. Hermana Potočnika
10, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Tehni-
ške šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1981 in 1982. gnf-113316

Mori Uroš, Tolsti vrh 5/a, Ravne na Koro-
škem, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Velenje - elektrikar. gnw-113424

Nemšak Marija, Mariborska cesta 70, Ore-
hova vas, spričevalo o zaključnem izpitu in let-
no spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1982 in 1981. m-277

Nerer Ivan, Zgornje Pirniče 42, Medvode,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
trgovinski poslovodja, št. 230/83, izdana 7. 4.
1989 v Ljubljani. gnx-113323

Nikolić Robert, Jakčeva ulica 24, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za telekomu-
nikacije, izdano leta 1992. gnb-113520

Novak Aljaž, Kostanjeviška 43, Nova Gori-
ca, spričevalo 3. letnika TŠC Nova gorica, iz-
dano leta 2001. gno-113532

Novak Nina, Gabrovka pri Zagradcu 13, Za-
gradec, spričevalo 1. letnika Srednje šole Josi-
pa Jurčiča, izdano leta 2002. gni-113538

Obrul Marijana, Granitna 2, Oplotnica, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1986 in 1987. m-295

Ocepek Nataša, Lokovica 8, Šoštanj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šo-
le, smer slaščičar, izdano leta 1995/96. m-280

Okorn Jože, Želimlje 2, Škofljica, -obvestilo
o uspehu za 1. letnik Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 1987. gnv-113329

Orehovec Lidija, Glavni trg 23, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Prve gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1993 in 1994. m-301

Paj Aleš, Ulica heroja Staneta 6, Žalec, spri-
čevalo 1. letnika Centra srednih šol v Velenju -
smer elektrikar, elektronik, izdano leta 1998.
gnl-113910

Pajk Nada, Meža 154/b, Dravograd, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole Slovenj Gra-
dec, izdano leta 1979/80. gng-113840

Perhavec Silvija, Pečke 14, Makole, spriče-
valo 3. letnika Srednje trgovske šole, smer eko-
nomski tehnik, izdano leta 2001. m-288

Peršoh Tina, Marjeta 82, Marjeta na Drav-
skem polju, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Maribor, izdano leta 1998. m-302

Petković Metka, Bevkova 3, Maribor, diplo-
mo Srednje ekonomske šole v Mariboru, izda-
na leta 1988. m-298

Pivac Marjeta, Zg. Jakobski dol 48/a, Ja-
kobski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1997.
m-261

Plahuta Vinko, Vrh nad Laškim 37, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Celje, izda-
no leta 1997/98. gnr-113429

Ploj Boris, Prežihova 2, Gornja Radgona,
spričevalo 3. in 4. letnika SKSMŠ Maribor, iz-
dano leta 1983 in 1984. m-278

Ploj Boris, Cesta v Hotinje 6, Miklavž na
Dravskem polju, potrdilo o uspešno opravlje-
nem tečaju za kuharskega pomočnika, izdala
Ljudska univerza Maribor, leta 1995. m-279

Popič Bernarda, Raduše 16, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričavala od 1 do 4. letnika Šolskega cen-
tra Slovenj Gradec - ekonomske šole - eko-
nomski tehnik. gnf-113441

Popović Zoran, Razlagova ulica 21, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano leta
1988 in 1989. m-324

Porenta Bešić Vlasta, Ob sotočju 8, Ljublja-
na, potrdilo o strokovnem izpitu za doktorja me-
dicine, izdalo Ministrstvo za zdravje leta 1988,
na ime Porenta Vlasta. gnv-113400

Primc Bojan, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnp-113381

Purgaj Drago, Vanetina 13, Cerkvenjak, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Miloša Zidanška
Maribor, št. 56-II/57-54/84. gnd-113847

Purišič Dejan, Ul. heroja Zidanška 9, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ruše, izda-
no leta 2001. m-267

Rakovec Janez, Dolenja vas 46, Selca, spri-
čevalo Srednje lesarske šole Škofja Loka.
gns-113528

Režonja Simona, Gregorčičeva ulica 17/c,
Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
srednješolski center Ljubljana - PTT tehnik, iz-
dano leta 1991. gnu-113901

Ribič Katja, Ljubljanska cesta 86, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetij-
ske šole Maribor, izdano leta 2002. m-322

Rozman Marko, Sladki vrh 5/c, Sladki Vrh,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izda-
no leta 1997. m-262

Rupert Janez, Iška vas 26/a, Ig, spričevalo
3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in ra-
čunalništvo v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnb-113645

Rupert Janez, Iška vas 26/a, Ig, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika Sred-
nje šole za elektrotehniko in računalništvo v
Ljubljani, izdano leta 1994. gnh-113464

Rus Simon, Podpeč 90, Preserje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole za stroj-
ništvo v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnx-113473

Ruter Irena, Gozdarska pot 12, Ravne na
Koroškem, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. letnika Gimnazije, izdano na ime Kostanje-
vec Irena. gne-113542

Sadić Mersin, Lipoglavska 9, Šmarje-SAP,
spričevalo o končani OŠ Polje, izdano leta
2001. gnq-113530

Seferović Asmir, Gasilska cesta 61, Men-
geš, potrdilo o uspešno končanem usposablja-
nju, št. 701/99, izdal IVIS d.o.o Trzin, izdan
1. 7. 1999. gno-113457

Selimanović Haris, Kozarska cesta 2, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 2001. gnb-113395

Senica Cepec Petra, Javornik 51, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Slovenj Gradec. gnn-113308

Senica Štefka, Smrekarjeva 2, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠ Borisa Kidriča
Celje, smer šivilja, izdano leta 1976. m-312

Simonič Ronutti Simon, Aškerčeva ulica 16,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključ-
no spričevalo SERŠ v Mariboru, izdano leta
1993, 1994 in 1995. m-284

Skrbinek Eva, Makole 30, Makole, letno
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2001. m-296

Skubic Mirko, Jakhljeva 9, Ljubljana, in-
deks, izdala Gimnazija Moste - izobraževanje
ob delu - program elektrtehnik. gnh-113714

Skuk Nada, Casermanova ulica 12, Cerkni-
ca, maturitetno spričevalo Ekonomske srednje
šole v Ljubljani, izdano leta 1974, izdano na
ime Cimermančič Nada. gnn-113462

Slodej Pongrac Sonja, Gozdna ulica 6, Mu-
ta, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
CSŠ Velenje, izdano 5. 6. 1991. gnj-113587

Sorčan Damjan, Breznica pod Lubnikom
13, Škofja Loka, diplomo Srednje lesarske šo-
le v Škofji Loki, izdana leta 1989. gnc-113494

Sotenšek Tomo, Modrej 54, Most na Soči,
spričevalo 4. letnika , št. I/TEHN. 325 v Novi
Gorici, izdano leta 1980. gnx-113623

Srdič Robert, Voljčeva cesta 23, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Srednje računalniške šole
v Ljubljani, izdano leta 1994. gnu-113301

Stante Nejka, Dražgoška 6, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Izobraževalni center Mi-
klošič. gnm-113284

Stokuča Lora, Srebrničeva 2, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 3. in 4. letnika SEDŠ, iz-
dano leta 1982 in 1983. gnk-113536

Strmšnik Janez, Sveti Vid 82, Vuhred, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1987. m-321

Sušnik Tatjana, Žegar 41/a, Prevorje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje šole ekonomske
usmeritve Tone Grčar Celje - Upravno adminis-
trativna šola, izdano leta 1985 in 1986, izdano
na ime Deršek Tatjana. gnx-113448

Šakotič Tamara, Titova 42, Maribor, letno
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 2000. m-314

Šlebnik Zoran, Robindvor 2, Dravograd,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
Slovenj Gradec, izdano leta 1993. gnb-113620

Šlogar Mirjam, Cesta na Markovec 12, Ko-
per - Capodistria, spričevalo Srednje zdrav-
stvene šole Piran, izdano leta 1989.
gng-113440

Šmigoc Jože, Skorba 46/a, Ptuj, diplomo
SERŠ Maribor, izdana leta 1989. m-282

Šmon Matija, Taborska cesta 13, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika PTT srednješolski
center Ljubljana, izdano leta 1985 in 1990.
gnf-113566

Šolar Matej, Kopitarjeva ulica 11, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu SKSMŠ v Mariboru, izdano leta
1998 in 1999. m-310

Šparovec Martina, Sela pri Šmarju 1/b,
Grosuplje, spričevalo 2. letnika Centra stro-
kovnih šol, smer šivilja-krojač, izdano leta 1995.
gnt-113552

Štupar Vincenc, Primožičeva ulica 18, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1964.
gnd-113718

Šturbej Adrijana, Ul. ceste 73, Rogatec,
spričevalo 1. in 2. letnika Steklarske tehnične
šole Rogaška Slatina, izdano leta 1996 in 1997.
gng-113290

Šumečnik Jernej, Levstikova ulica 14, Slo-
venj Gradec, indeks, št. 93498048, izdala Fa-
kulteta za strojništvo v Mariboru. m-268
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Šurc Mateja, Ob Suhi 4/b, Ravne na Koro-
škem, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
tehniško naravoslovne in pedagoške usmeritve
Ravne na Koroškem. gnx-113673

Tancar Polona, Zgornje Gorje 57/a, Zgor-
nje Gorje, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske in upravno-administrativne šole v Kra-
nju, izdano leta 1993. gnh-113914

Titan Ludvik, Gederovska 35, Murska So-
bota, spričevalo 4. letnika TESTŠ Maribor, iz-
dano leta 1980. m-320

Tomažič Florjan, Gradišče pri Vipavi 46, Aj-
dovščina, spričevalo 3. letnika Srednje kmetij-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1982.
gno-113507

Truden Simona, C. pod Tičnico 11, Rakek,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Postojna -
naravoslovna, matematična usmeritev, izdano
leta 1992. gnr-113854

Tubić Dragan, Pot k Savi 102/a, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strokovne
šole v Ljubljani - avtoelektrika, izdano leta 1996
in 1997. gne-113867

Vatovec Anton, Polje, Cesta XX/13, Ljub-
ljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Delovodske elektrotehniške šole v Ljubljani,
št. II/306-DEŠ-P, izdano 25. 6. 1981.
gng-113465

Velnar Janez, Krapje 20, Veržej, spričevalo
Poklicne tehnične šole na Ptuju, št. 2/255,
izdano leta 2001/2002. gni-113667

Verhovnik Darinka, Tomšičeva 37, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Elektrotehnič-
ne šole Velenje, izdano leta 1979, izdano na
ime Ramšak Darinka. gnx-113298

Vidmar Boštjan, Opekarniška 10/b, Celje,
spričevalo 3. letnika ŠCC - strojna smer, izda-
no leta 2000. gny-113922

Vidmar Bruno, Branik 75/a, Branik, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje lesne šole,
izdano leta 1982. gnm-113859

Vidmar Irena, Černetova 5/a, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne in vrt-
narske šole v Celju, izdano leta 1978.
gnn-113508

Volf Helena, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
1984 in 1985. gnt-113452

Vrh Mojca, Dolnji Zemon 61, Ilirska Bistri-
ca, indeks, št. 12900, izdala FDV v Ljubljani.
gnt-113277

Vrunč Miha, Obala 122, Portorož - Portoro-
se, spričevalo o zaključnem izpitu CDI Univer-
zum Ljubljana, poklicna vrtnarska šola, izdano
leta 2002. gnu-113951

Vučko Mihael, Miklošičeva 4/b, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Domža-
le - strojni tehnik, izdano leta 1995 in 1996.
gnj-113937

Zakrajšek Bojan, Kramplje 5, Nova Vas, in-
deks, št. 0798315, izdala Visoka policijska var-
nostna šola. gnu-113276

Zelič Marija, Breg 9/b, Loka pri Zidanem
Mostu, diplomo Srednje gostinske šole Celje,
izdana leta 1985 na ime Turk Marija.
gnf-113941

Zelko Petra, Veluščkova 7, Maribor, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole pedago-
ške in kulturne usmeritve Maribor, izdano leta
1984. gny-113547

Zemljarič Tanja, Poropatova 4, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Ma-
ribor, izdano leta 1993/94. m-255

Zrnić Mile, Kajžarjeva 32/a, Jesenice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gredbene delovod-
ske šole v Ljubljani, izdano 24. 6. 1976.
gnf-113666

Zupančič Ida, Muljava 8, Ivančna Gorica,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Josipa Jur-
čiča, izdano leta 1974 in 1975, izdano na ime
Ložar Ida. gnk-113561

Zupančič Mateja, Ob Grosupeljščici 5, Gro-
suplje, diplomo Srednje ekonomske šole Boris
Kidrič v Ljubljani, izdana na ime Kogovšek Ma-
teja. gnu-113526

Žarki Katarina, Savska loka 10, Kranj, in-
deks, št. 06210073, izdala Visoka šola za so-
cialno delo. gnm-113959

Žavcer Ervin, Javnik 64, Podvelka, spriče-
valo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano
leta 1992. m-307

Žlogar Boris, Polanškova ulica 36, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Riharda Jako-
piča v Ljubljani, izdano leta 1975.
gnq-113630

Župec Jernej, Sp. Žerjavci 2, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1997. m-289

Ostali preklici

Aleksandrov Boris, Zavrh pod Šmarno goro
10/d, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01-03-1515/1-2001. gnj-113970

Alič Tomaž, Ulice Vide Alič 19, Ptuj, štu-
dentsko izkaznico, št. 20950003, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gnq-113605

Arčon Boris, Arčoni 1/a, Renče, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1719/00, VČ 15.40. gnk-113661

Artič Damijan, Industrijska 63, Bistrica ob
Dravi, delovno knjižico, ser. št. 0415201, reg.
št. 178/98, izdana 26. 10. 1998. m-256

Avšič Mirjam, Zgornja Pohanca 40, Artiče,
študentsko izkaznico, št. 30012332, izdala
FKKT. gnz-113646

AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p., Ada-
mičeva 57, Grosuplje, italijanski CEMT, št. 150.
gny-113897

Beričnik Frančiška, Ljubija 71, Mozirje, de-
lovno knjižico, reg. št. 7121, ser. št. 148216,
izdala UE Mozirje. gnf-113741

Beznec Štefan, Domanjševci 89, Križevci,
delovno knjižico, reg. št. 60544, ser. št.
0260178, izdala UE Murska Sobota.
gno-113286

Bračko Boštjan, S. Vrtiče 19, Zgornja Kun-
gota, delovno knjižico, reg. št. 2713. m-292

Brsan Jože, Hrastje 12, Šentjernej, delov-
no knjižico, reg. št. 42880, ser. št. A 0431163,
izdala UE Novo mesto. gnz-113321

Cibašek Sašo, Moste 43/f, Kamnik, licen-
co št. 006840/7470-LM25/1998 ua vozilo
Mercedes-Benz 1928S z reg. oznako Lj
A9-689. gnt-113952

Cipot Andrej, Polana 48, Puconci, študent-
sko izkaznico, št. 19836052, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Ljubljani. gni-113963

Cukjati Slavko, Podvine 20, Zagorje ob Sa-
vi, delovno knjižico. gnh-113839

Cvelbar Jožef s.p., Avtoprevozništvo, Gor-
jupova cesta 10/a, Kostanjevica na Krki, izvod
licence reg. št O1011735 za vozilo z reg. ozna-
ko KK J2-688. gng-113394

Djordjević Tamara, Save Kovačeviča b/b,
Paračin, študentsko izkaznico, št. 43200084,
izdala Akademija za glasbo v Ljubljani.
gnr-113466

Dužič Robert, Jareninski dol 21, Jarenina,
delovno knjižico, reg. št. 16969, izdana leta
1990 v Mariboru. m-273

Erjavc Nina, Dominguševa 10, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 41210060, izdala Medi-
cinska fakulteta v Ljubljani. gnl-113710

Erjavec Gorazd, Lipovci 90/a, Beltinci, štu-
dentsko izkaznico, št. 81569317. m-257

Fermišek Dušan, Zidanškova ulica 19, Pra-
gersko, delovno knjižico. m-329

Fortuna Marko, Golobinjek 5, Mirna Peč,
delovno knjižico, št. 505197, ser. št. 0379215,
izdala UE Kranj. gng-113315

Horvat Mojca, Trubarjeva 24, Celje, štu-
dentsko izkaznico, št. 71135327. m-309

Hudin Franjo, Cesta v Hotinje 30, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico. m-293

Javornik Mitja, Mirana Jarca 43, Novo me-
sto, delovno knjižico, ser. št. 241452, reg. št.
37362, izdana 13. 10. 1992 pri SO Novo me-
sto. gny-113672

Jekler Matevž, Ulica k studencu 1, Medvo-
de, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1882/01, VČ - 4590. gng-113565

Jeleč Ileana, Sečovlje 75, Sečovlje - Sicci-
ole, študentsko izkaznico, št. 18000461, izda-
la Filozofska fakulteta. gnv-113975

Jurančič Gabrijel, Poljanska cest a75, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnc-113719

Jurišega Ivan, Topniška 45, Ljubljana, voz-
no karto, št. 1316 - 100% popust, izdal LPP.
gni-113288

Kelher Alan, Ulica bratov Učakar 88, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18991420, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnd-113968

Kerčmar Robert, Križevci 199, Križevci, de-
lovno knjižico, reg. št. 57167, ser. št. 0152294,
izdala UE Murska Sobota. gnx-113848

Košir Dragan s.p., Prapreče 18, Velika Lo-
ka, licenco, št. 002540/2720-LM 67/1997
za vozilo Mercedes Benz, reg. št. NM D8-498.
gnu-113401

Košir Petra, Berčičeva ulica 3/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21016253, izdala
FDV v Ljubljani. gnr-113729

Krstanović Damir, Staneta Severja 11, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 81572098.
m-272

Lebič Neža, Poženelova 5, Laško, študent-
sko izkaznico, št. 41020043, izdala Medicin-
ska fakulteta. gnk-113336

Lukan Matjaž, Begunje 2, Begunje na Go-
renjskem, študentsko izkaznico, št.
06020567, izdala Visoka šola za socialno de-
lo. gnl-113335

Lukovnjak Robert, Heroja Zidanška 6, Ma-
ribor, delovno knjižico, reg. št. 9406, izdana
leta 1987 v Mariboru. m-323

Memeti Džafek, Ulica borcev 28, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 1216, izdana leta
1984 v Mariboru. m-274

Mernik Saša, Ob vrtovih 5, Celje, delovno
knjižico. gnh-113739

Mujagić Aljoša, Proletarskih brigad 81, Ma-
ribor, delovno knjižico, reg. št. 15581, izdana
leta 2000 v Mariboru. m-308

NERED D.O.O., Kolodvorska 8, Ljubljana,
licenco za prevoze št. 1004348, izdana 5. 12.
2002 za vozilo z reg. oznako LJ T4-96F.
gnz-113921
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Pestotnik Metka, Jelša 2, Blagovica, štu-
dentsko izkaznico, št. 01002131, izdala Peda-
goška fakulteta v Ljubljani. gnu-113926

Pinter Nedeljko, Laporje 13, Laporje, carin-
sko deklaracijo št. 45540, izdana 13. 12. 2002.
m-327

Planinšič Franc, Primož 29, Vuzenica, de-
lovno knjižico. gnr-113504

Podkrajšek Kocen Romana, Grintovška uli-
ca 18, Ljubljana, delovno knjižico, izdano na
ime Kocen Romana. gnj-113362

Povalej Vikica, Strtenica 7, Pristava pri Me-
stinju, delovno knjižico. gnv-113625

Prešeren Marjan s.p. avtoprevozništvo, Brez-
ovica 3, Šmarješke Toplice, italijansko bilaterarno
dovolinico, št. 026924 s kodo C 125453-2002,
izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnp-113481

Prinčič Saša, Ivana Rozmana 3, Sežana,
delovno knjižico, reg. št. 1061115, ser. št. A
0408434. gng-113790

Sinjur Jože s.p., Avtoprevozništvo, Ul. Can-
karjeve brigade 27, Ivančna Gorica, licenco
št. 002843/2557-LM 19/1997 za tovorni vo-
zili z reg. ozanko LJ 61-18N in LJ 64-87C.
gnc-113344

Stamenkovska Pavlinka, Stara cesta 27,
Kranj, delovno knjižico. gnu-113851

Širec Milan, Čermožiše 81, Žetale, delovno
knjižico. gno-113307

Škrila Franc, Skorba 58, Hajdina, delovno
knjižico. gnw-113674

Šotner Marjan, Mohoričeva 1, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 4658, ser. št. 1678776,
izdana 4. 9. 1991. m-270

Špik Ivan s. p.- prevoz blaga, oseb in po-
sredništvo, Poljane 23, Cerkno, licenco, št.
00001124, izdana pri Obrtni zbornici.
gnu-113551

Učakar Davorin, Mestni log II/15, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 28030026, izdala Fa-
kulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gno-113332

Vetrih Julijana, Koroška 5, Maribor, delov-
no knjižico št. 2502, izdana v Mariboru. m-325

Visočnik Jožef, Dolga vas, Glavna ulica 20,
Lendava - Lendva, študentsko izkaznico, št.
28030022, izdala Fakulteta za matematiko in
fiziko v Ljubljani. gnt-113506

Žagar Metod, Preška cesta 7, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 20970305, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gny-113322
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