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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
Ob-90558
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Celovška 160, tel. 01/58-22-500, faks
01/58-22-440, e-naslov: mail@lpp.si.
3. Vrsta in količina blaga, gradenj ali storitev ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: 36 avtobusov in sicer:
– 22 zgibnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet,
– 5 enojnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet,
– 9 enojnih avtobusov za primestni potniški promet.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjen datum začetka javnega naročila, če je določen: ni določen.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
LPP, Sektor strokovnih služb, Boža Hren.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: količina blaga je okvirna in bo lahko v objavi javnega razpisa
drugačna.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet
Ob-90559
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Celovška 160, tel. 01/58-22-500, faks
01/58-22-440, e-naslov: mail@lpp.si.
3. Vrsta in količina blaga, gradenj ali
storitev ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava in vgradnja
klima naprav za 70 mestnih avtobusov.
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4. Kraj dobave: Ljubljana
5. Ocenjen datum začetka javnega naročila, če je določen: ni določen.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
LPP, Sektor Promet, Brane Vasič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: količina blaga bo določena v javnem razpisu.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet
Ob-90560
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Celovška 160, tel. 01/58-22-500, faks
01/58-22-440, e-naslov: mail@lpp.si.
3. Vrsta in količina blaga, gradenj ali
storitev ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: programska in strojna oprema za elektronski plačilni sistem
v javnem potniškem prometu za 270 avtobusov in 150 prodajnih mest.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjen datum začetka javnega naročila, če je določen: ni določen.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
LPP, Sektor Promet, Roman Plesec.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: količina blaga je okvirna
in bo določena v javnem razpisu.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet
Št. 11/2003
Ob-90564
1. Naročnik: Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica-Škofja
Loka, skozi naselje Selca.
4. Kraj dobave: Selca.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
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Št. 09/2003
Ob-90566
1. Naročnik: Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma na ročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija križišča Češnjica na regionalni cesti
R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka.
4. Kraj izvedbe: Železniki.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 10/2003
Ob-90565
1. Naročnik: Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma na ročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija regionalne ceste R2-428/1249 Ljubno Luče.
4. Kraj izvedbe: Luče.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 08/2003
Ob-90567
1. Naročnik: Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma na ročeno v naslednjih 12 mesecih: ureditev regionalne ceste R3-696/7912 Velenje – Škale,
pododsek Kidričeva cesta v Velenju.
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: junij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
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nistrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 4/03
Ob-90626
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska c. 15,
2311 Hoče, tel. 616-53-20, faks
616-53-30.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: adaptacija in nadzidava šolskih prostorov OŠ Franca Lešnika-Vuka v Slivnici.
4. Kraj dobave: OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica, Mariborska c. 4, 2312 Orehova vas.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 16. 5. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Liljana Mezgec, direktorica občinske
uprave.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
Občina Hoče-Slivnica

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
Razveljavitev
Št. 673/03
Ob-90371
Razveljavljamo javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku št. JN 32/02
“Dobava opreme vodenja, zaščite in meritev za RTP 110/20 kV Grosuplje“, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 29. 11.
2002, Ob-82410.
Naročnik bo izvedel nov javni razpis
predvidoma v mesecu aprilu 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Razveljavitev
Ob-90531
Institut “Jožef Stefan“, Jamova 39, Ljubljana razveljavlja javni razpis po odprtem postopku za nabavo opreme “strežnik za mrežo delovnih postaj“, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003,
Ob-86728, ker je na javni razpis prispela
samo ena ponudba.
Institut “Jožef Stefan“
Ljubljana
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Preklic
Št. 10/03-4
Ob-90629
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, 8250 Brežice, Černelčeva
cesta 15, kot naročnik, preklicuje objavo v
Uradnem listu RS, št. 27 z dne 14. 3. 2003,
Št. 10/03-4, Ob–90129, za javno naročilo
zdravstveni material: zdravila skupine D in
ostali zdravstveni material. Objava je brezpredmetna zaradi dvakratne objave istega
javnega naročila.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Popravek
Št. 10/03-4
Ob-90630
V javnem razpisu zdravstveni material:
zdravila skupine D in ostali zdravstveni material, objavljen v Uradnem listu RS, št. 27 z
dne
14. 3.
2003,
Št.
10/03-4,
Ob–90028, se popravi 7. (c) točka, ki pravilno glasi:
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT na podračun naročnika številka:
01100-6030276730, s pripisom “za JN
zdravstveni material, zdravila skupine D“.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Popravek
Št. 64000-0011/01
Ob-90382
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme za telovadnico OŠ Blanca, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 16-18 z dne 21. 2.
2003, Ob-88316, se spremenita 8. (a) in
14. točka in se pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 3. 2003,
do 12. ure.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 3. 4. 2003.
Občina Sevnica
Ob-90347
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310 Izola, tel. 05/66-06-430, faks 05/66-06-305.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kurilnega olja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: naročnik bo
z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo za
obdobje treh let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dokumentacija se
lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki Benedetti, dipl. upr. org. v 3. nadstropju na naslovu naročnika, dodatne informacije o razpisu
dobijo zainteresirani samo pisno pri Rudiju
Benku, univ. dipl. ek., najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
do dneva oddaje ponudb med 8. in 16. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV vključen),
plačilo na TRR 01100-6030277118.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 23. 4.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava - tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2003 ob 11. uri v sejni sobi v
I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– izvedba projekta nadzora rabe KOEL
20%,
– plačilni pogoji 5%,
– certifikati 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost 80,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 3. 2003
Splošna bolnišnica Izola
Št. 2/03
Ob-90360
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
drobilca kamenja, asfalta, betona in
gradbenega odpada.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v skladu z
razpisnimi pogoji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 22. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih
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ponudniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali na transakcijski račun naročnika
št. 04515-0000498021 pri Novi KBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 22. 4. 2003
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 2003 ob
9. uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor, soba št. 118/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, tel. 02/4500-300.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 3. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 3/03
Ob-90362
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kombiniranega vozila za prediranje kanalizacije in črpanje odpadne vode.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v skladu z
razpisnimi pogoji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi

Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 22. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na transakcijski račun naročnika št. 045150000498021 pri Novi KBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 22. 4. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 4.
2003 ob 10. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor, soba
št. 118/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, tel. 02/4500-300.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 3. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 4/03
Ob-90364
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava delovnega vozila s teleskopsko roko in košaro za vzdrževanje javne razsvetljave.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Maribor.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v skladu z
razpisnimi pogoji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 22. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na transakcijski račun naročnika št. 045150000498021 pri Novi KBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 22. 4. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 2003 ob
11. uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor, soba št. 118/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, tel. 02/4500-300.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 3. 2003.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 404-08-34/2003-3
Ob-90584
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
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Zap.
št.

1
2
3
4
5
1
2
1
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
1
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E.M.

1. sklop – nepremočljiva oblačila
anorak nepremočljiv maskirni, izdelava
hlače nepremočljive maskirne, izdelava
stražarska bunda s kapo nepremočljiva
anorak nepremočljiv maskirni
hlače nepremočljive maskirne
2. sklop – hlače in kapa
hlače poletne maskirne, izdelava
kapa poletna maskirna, izdelava
3. sklop – srajce
srajca poletna maskirna, izdelava
4. sklop – baretke
baretka zeleno rjava
baretka črna
baretka svetlo zelena
baretka temno rdeča
5. sklop – nogavice
nogavice vojaške letne zelene
nogavice vojaške zimske, zelene
6. sklop – tirkotaža
majica spodnja, zelena
majica spodnja ženska, zelena
hlače spodnje triko ženske
komplet termo majica in hlače
7. sklop – usnjene rokavice
rokavice usnjene s podlogo, črne
8. sklop – škornji platneni
škornji vojaški platneni, črni

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo na posamezne sklope, vendar na vse artikle v sklopu. Ponudniki morajo k ponudbi za prvi
sklop priložiti vzorec artikla pod zap. št. 1,
za drugi sklop vzorec artikla pod zap. št. 1,
za tretji sklop vzorec artikla pod zap. št. 1,
za četrti sklop vzorec artikla pod zap. št. 2,
za peti sklop vzorec artikla pod zap. št. 2,
za šesti sklop vzorec artikla pod zap. št. 4,
za sedmi sklop vzorec artikla pod zap. št. 1
in za osmi sklop vzorec artikla pod zap. št.
1. Priloženi vzorec mora ustrezati naročnikovemu standardu oziroma potrjenemu
vzorcu. Ponudnik mora za vse artikle v sklopu na katerega se prijavlja priložiti tehnične
podatke – laboratorijsko analizo za vgrajeni
material oziroma pomožni vgrajeni material
skladno z STO.
4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana Šentvid,
vsak delavnik od 8. do 14. ure.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava za
leto 2003 v eni dobavi do 30. 9. 2003, za
leto 2004 pa v eni dobavi do 26. 2. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dvig razpisne dokumentacije: Ministrstvo za obrambo, Urad za
logistiko, Oddelek za nabavo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, soba št. 550.
Dodatne informacije: Marjeta Kordiš, tel.
01/471-23-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

Količina
2003

2004

kos
kos
kos
kos
kos

800
800
200
–
–

–
–
–
1000
1000

kos
kos

2000
2000

3000

kos

2000

3000

kos
kos
kos
kos

1500
500
1000
1000

1500
500
1000

par
par

5000
5000

5000
5000

kos
kos
kos
kpl

1000
3000
5000
3000

2000

par

1000

1000

par

500

500

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 36/2003-ODP) na transakcijski račun št. 011006370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. faksa,
št. javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 4. 2003,
do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene
z napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
36/2003-ODP – nakup artiklov bojne uniforme”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 24. 4. 2003 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naročnikov naslov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: posebni pogoji naročnika:
1. da bo v primeru sklenitve pogodbe
nudil 30-dnevni plačilni rok,
2. da za leto 2003 zagotavlja dobavo celotne količine do 30. 9. 2003 in
za leto 2004 pa celotne količine do
26. 2. 2004,
3. da je priložil zahtevane vzorce, ki morajo ustrezati STO oziroma potrjenim vzorcem naročnika,
4. da je priložil vzorec pogodbe in ga
žigosal,
5. da je navedel vse podatke za ocenjevanje ponudbe,
6. da je ponudil vse artikle v sklopu na
katerega se prijavlja,
7. da je priložil vse zahtevane priloge.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev predvidoma do 18. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
a) cena – 60 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom prejme 60 točk, ostali pa sorazmerno manjše
št. točk, glede na ponujeni predračun.
b) vzorec – 40 točk (barva vzorca se ne
ocenjuje)
Za sklope 1, 2, 3, 4, 6 in 7
ocena 1: ustreza STO oziroma potrjenemu vzorcu naročnika, odlična izdelava
ocena 0,2: ustreza STO oziroma potrjenemu vzorcu naročnika, nekakovostna izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od
predpisanih dimenzij, neravni šivi, šivi vlečejo,
pretrgani notranji ali zunanji šivi, odstopanje v
gostoti šivov, okrasni šivi slabo izdelani, slabi
zaključki šivov, odstopanje v pomožnem materialu, ki v tehničnih predpisih ni natančno
določen in je razviden samo iz potrjenega
vzorca, vendar funkcionalnosti ne spremeni
Za 5. sklop – nogavice
ocena 1: ustreza STO, odlična izdelava
ocena 0,2: ustreza STO, nekakovostna
izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od
predpisanih dimenzij, šivi vlečejo, pretrgani
šivi, slabi zaključki šivov, notranji šivi na prstnem delu debeli, odstopanja, ki v STO
niso definirana in so razvidna le iz potrjenega vzorca
Za 8. sklop – škornji platneni
ocena 1: ustreza STO, odlična izdelava
ocena 0,2: ustreza STO, nekakovostna
izdelava
nekakovostna izdelava: majhne poškodbe na usnjenem ali platnenem delu in manjše poškodbe na podpaltu, ki ne spremenijo
funkcionalnosti; odstopanje v pomožnem
materialu, ki ni v STO natančno določen in
je razviden iz potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti ne spremeni; slabi, poškodo-
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Št.

vani ali pretrgani okrasni šivi; odstopanja, ki
v STO niso definirana in so razvidna le iz
potrjenega vzorca.
Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži s točkami za vzorec in tako dobi končno
št. točk.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral
največje št. točk kot vsoto vseh meril.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 15 z dne
14. 2. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Ministrstvo za obrambo

Zap. št.

Št. 404-08-59/2003-2
Ob-90628
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: (javni razpis pod oznako MORS 60/2003-ODP)

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik Glavna pisarna, Kardeljeva ploščad
26, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: Ne odpiraj – ponudba
MORS 60/2003-ODP, »rač. oprema –
URSZR«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 5.
2003 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. podpisane in žigosane izjave:
– krovna izjava in izjava o soglašanju s
pogoji raz. dokumentacije;
– izjava ponudnika po stanju na dan oddaje ponudbe;
– potrditev veljavnosti ponudbe in roka
plačila;
– izjava o zadostnih tehničnih zmogljivostih;
2. parafirana in žigosana vsaka stran pogodbe
3. ustrezna dokazila na podlagi ocene
ponudnika - priloga št. 2.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vse do sklenitve pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ocena
ponudbe je vsota ocene ponudnika ter ocene ponujene cene in garancije.
– največje skupno možno število točk
ocene ponudbe za posamezni sklop predmeta naročila je 1000;
– najvišja možna ocena ponudnika je lahko 200 točk (ponudnik izpolni vprašalnik v
preglednici);
– ocena ponujene cene in garancije:

Oznaka

Predmet

A
A.1
A.2
B
C
D
D1
D2

Računalniki
Namizni računalnik
30
Prenosni računalnik
2
Mrežni računalniški strežnik 1
VPN dostop do omrežja ZIR
1
Usmerjevalniki
CISCO 1721
12
CISCO 3640
1

Kos, komplet

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik je javno naročilo razdelil na
štiri sklope, in sicer: sklop A, sklop B,
sklop C in sklop D. Naročnik bo izbral ponudnike za posamezen sklop javnega naročila.
4. Kraj dobave: skladišče URSZR, Roje–Dovjež.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka izvedbe javnega naročila: s podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom (april-maj 2003). Predvidena dobava:maj-junij 2003 dobave.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana; kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Cirar, tel. 471-23-48.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 60/2003–ODP) na transakcijski račun: 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega naročila, sklic na številko)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.

ocena _ cene _ in _ garancije =

najnižja _ cena
∗ u1 + (
cena

3

garancijsk i _ rok
najdaljši _ garancijsk i _ rok

)∗ u2

1.
2.

Utež

Vrednost uteži

u1
u2

600
200

Izračun ocene posamezne ponudbe:
Legenda:
ocena_cene_in_garancije – številčna
vrednost v območju med 0 in 800 zaokrožena na dve decimalni mesti
najnižja_cena – najnižja ponujena cena
izmed ponujenih cen vseh ponudnikov za
posamezni predmet javnega naročila v SIT
brez DDV in brez popustov
cena – ponujena cena v ocenjevani
ponudbi za posamezen predmet javnega naročila IT brez DDV in brez popustov
najdaljši_garancijski_rok – najdaljši garancijski rok izmed ponujenih garancijskih
rokov vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila v mesecih
garancijski_rok – garancijski rok v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v mesecih
– največje možno število točk ponujene
cene in garancije je 800 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 64000-0063/2003-47/02 Ob-90366
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
Kranj,
faks
04/237-31-67,
tel.
04/237-31-65.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava kurilnega olja extra lahkega (KOEL) – 800.000 litrov za obdobje 4 let.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Mestna občina Kranj
(24 odjemnih mest), FCO uporabnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 4. 6. 2003,
4. 6. 2007.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tajništvo Oddelka za družbene javne službe.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure,
vsak delovni dan, od dneva te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z DDV)
za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
plačajo na blagajni Mestne občine Kranj ali z
virmanom na transakcijski račun Mestne občine Kranj, št. 01252-0100006472.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 4. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sprejemna pisarna.
Zapečatena ovojnica mora biti jasno označena z napisom: “Ponudba za nabavo kurilnega olja extra lahkega – ne odpiraj!“. Na
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hrbtni strani ponudbe mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 4. 2003 ob 12. uri na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
soba št. 9.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če se zahteva:
– bančna garancija v višini 5% od ponudbene vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe ne more biti krajše
od trajanja veljavnosti ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitve finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: zagotovljena dostava letnih količin olja.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do vključno 2. 6. 2003, predvideni datum
odločitve do 13. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
in plačilni pogoji: /
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2003.
Mestna občina Kranj
Št. NK-O3/03
Ob-90391
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: aspiratorji – 43 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Prevzem
razpisne dokumentacije: osebno pri skupini za javna naročila (zgradba oskrbe in vzdrževanja) ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu, faks: 02/331-15-33.
Dodatne informacije: Peter Weissensteiner,
tel. 02/321-25-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 4. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 01100-6030278185, s pripisom za razpisno dokumentacijo: aspiratorji.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 4. 2003,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2003 ob 11. uri v mali konferenčni
predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v pogojih.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): /
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:
1. 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 likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
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 njegovim
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, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan
določen za predložitev ponudbe;
5. odločbo pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila; ponudniki predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov - promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca 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 sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
7. da zagotavlja 100 % razpisanih vrst in
količin opreme, opredeljene v specifikaciji
zahtev naročnika;
8. da nudi 60 dnevni plačilni rok po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika;
9. da bo dostava opreme Splošna bolnišnica Maribor - razloženo in montirano v
prostore naročnika;
10. da zagotavlja dobavo opreme v roku
60 dni od datuma podpisa pogodbe;
11. da zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno opremo;
12. da zagotavlja odzivni čas servisa največ 8 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 24 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak;
13. da zagotavlja takoj po dobavi in montaži opreme šolanje naročnikovega strokovnega osebja za pravilno uporabo opreme;
14. da zagotavlja s strani pooblaščene
institucije šolanje za enega tehnika naročnika za diagnosticiranje in odpravo napak,
uporabe pripadajočih diagnostičnih servisnih orodij in servisnih posegov ter izdajo
certifikata o usposobljenosti;
15. da nudi najmanj 12-mesečno garancijo za dobavljeno opremo;
16. da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po izteku garancijske
dobe;
17. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu aspiratorjev v
register medicinskih pripomočkov. V primeru, da ponudnik ni sam nosilec registracije,
mora predložiti potrdilo Urada RS za zdravila, da je ponudnik pooblaščen uvoznik oziroma distributer teh že registriranih medicinskih pripomočkov, ki so predmet tega
javnega naročila. Ponudniki morajo priložiti
registracijo za aspiratorje in za potrošni material za električne prevozne aspiratorje na
“zaprti sistem“;
18. da ima CE certifikat s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami
93/42/EEC.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 31. 10.
2003, odločitev o sprejemu 20. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo nabavil 21 kosov prevoznih električnih aspiratorjev na “odprti sistem“ s 3 l posodo; 16 kosov prevoznih el.
asp. na “zaprti sistem“ in 6 kosov vakuumski šinskih. Ocenjena vrednost 20,000.000
SIT z DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-90392
1. Naročnik: Iskra SSD, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 24a,
4000 Kranj, tel. 04/20-73-007, telefaks
04/23-31-303.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dveh hladilnih agregatov in dveh hladilnih stolpov z opremo in priborom ter
izvedbo usposabljanja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
naročilo se bo oddalo po sklopih: hladilna
agregata, hladilna stolpa. Iz ponudbe naj
bodo razvidni posamezni sklopi. Ocenjena
vrednost celotnega naročila je 60,000.000
SIT.
4. Kraj dobave: Iskra SSD, Ljubljanska c. 24a, Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 5. 1.
2004 do 10. 2. 2004.
7. (a) Naslov družbe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Matija Tacer,
Iskra SSD,d.o.o., Kranj.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je
vštet v ceni), na transakcijski račun št.
25100-9708595134 ali na naši blagajni na
Ljubljanski c. 24a, Kranj od 8. do 10. ure.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 4. 2003 do 11.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Iskra SSD, d.o.o., Ljubljanska c.
24a, Kranj. Na kuverti mora biti vidna oznaka: Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za
hladilne agregate.
9. Datum in čas odpiranja ponudb:
23. 4. 2003 ob 12. uri v sejni sobi podjetja
Iskra SSD, d.o.o., Ljubljanska c. 24a, Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe brez DDV, katere veljavnost mora biti 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: ponudbo lahko predloži ponudnik, ki je registriran
in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki so predmet javnega razpisa.
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, navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 31. 12. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 5.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so prikazana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naro-

čilu se dobi na naslovu naročnika pri Matiju
Tacerju, tel. 04/207-27-59; 040/635-761.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2003.
Iskra SSD, d.o.o.
Št. 0/02-07/03
Ob-90393
1. Naročnik: JEKO-IN, javno komunalno
podjetje, d.o.o., Jesenice.
2. Naslov naročnika: C. m. Tita 51,
Jesenice, tel. 04/581-04-00, faks
04/581-04-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kom
tovornega vozila s pogonom 4 × 4, nadgradnjo za samonakladanje zabojnikov
5–7 m3 ter opreme za priključitev snežnega pluga.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobavitelj se lahko poteguje le za naročilo blaga v celoti.
4. Kraj dobave: Prešernova 13, Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
19. 5. 2003, dokončanje 22. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Titova 51, 4270 Jesenice, dvig razpisne dokumantacije pri Kristini Mejač, soba 4, tajništvo tel. št.
04/581-04-17, dodatne informacije pri Antonu Jensterlu tel. št. 04/581-04-44.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 5. 2003 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
pri GB d.d. Kranj, PE Jesenice št.
07000-0000492171 s sklicem 230.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 5. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta m. Tita 51, 4270 Jesenice, soba 4, 1.
nadstropje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2003 ob 12.30 v sejni sobi
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): parafirana pogodba med partnerji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 7. 2003, predvideni datum odločitve
je 8. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Št. 2125
Ob-90429
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva 2a,
tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago;
transformator energetski 110/21/10,5
kV, YNyn6(d5) moči 31,5 MVA, hlajenje
ONAN, nivo šumov 50 dB – 1 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-000, v sobi 411/IV, dodatne
informacije pa pri Darku Žvikartu, tel.
03/42-01-209.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (vključno z DDV)
na transakcijski račun 06000-0001100279,
sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 4. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2003 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudbene vrednosti (brez DDV) ali
depozit na transakcijski račun, veljavnost 80
dni od dneva odpiranja ponudb in izjava za
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
70 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Darko Žvikart, univ. dipl. inž. el., tel.
03/42-01-209.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Elektro Celje, d.d.
Št. 2125
Ob-90430
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva 2a, tel. 03/42-01-000, faks
03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago; 110
kV odklopniki SF6 123 kV, 3150 A – 5
kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 6 mesecev
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-000, v sobi 411/IV, dodatne
informacije pa pri Darku Žvikartu, tel.
03/42-01-209.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT (vključno
z
DDV)
na
transakcijski
račun
06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 4. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2003 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudbene vrednosti (brez DDV) ali
depozit na transakcijski račun, veljavnost 80
dni od dneva odpiranja ponudb in izjava za
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
70 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnični parametri, reference, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Darko Žvikart, univ. dipl. inž. el., tel.
03/42-01-209.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Elektro Celje, d.d.
Št. 2125
Ob-90431
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva
2a,
tel.
03/42-01-000,
faks
03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago; dobava in montaža telekomunikacijske
opreme FMX, SDH in RPS.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Šentjur – Podplat.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 6 mesecev
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-000, v sobi 411/IV, dodatne
informacije pa pri Alešu Seliču, tel.
03/42-01-406.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT (vključno
z
DDV)
na
transakcijski
račun
06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 4. 2003 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudbene vrednosti (brez DDV) ali
depozit na transakcijski račun, veljavnost 80
dni od dneva odpiranja ponudb in izjava za

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
70 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, reference, podpora.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Aleš
Selič, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-406.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Elektro Celje, d.d.
Št. 1/2003
Ob-90467
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava električne energije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop št. 1: Zavod Hrastovec-Trate,
Hrastovec 22, 2230 Lenart,
– sklop št. 2: Zavod Hrastovec-Trate,
Trate 7, 2213 Zg. Velka.
Ponudba je sprejemljiva za samo en ali
za oba sklopa skupaj.
4. Kraj dobave: Zavod Hrastovec-Trate:
na lokaciji Hrastovec 22, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah in na lokaciji Trate 7,
2213 Zg. Velka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj - junij
2003, maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Pravna služba, faks zavoda 02/729-35-69, kontaktna oseba
Raduha Andreja, tel. 02/729-35-16.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen), na TR Zavoda Hrastovec-Trate št.
01100-6030300592. Ponudnik mora ob
dvigu razpisne dokumentacije predložiti kopijo potrdila o plačilu, dav. št. in točen naslov ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 4. 2003 do
10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 4. 2003 ob 11. uri, Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve je 12. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Zavod Hrastovec-Trate
Št. 148/03
Ob-90520
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,
6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava blaga – prehrambeno blago,
v skupni ocenjeni vrednosti 52,560.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno naročilo ali posamezne sklope razpisanega blaga:
1. sadje, ocenjena vrednost – 5,300.000
SIT,
2. zelenjava, ocenjena vrednost –
6,350.000 SIT,
3. kruh in pekovsko pecivo, ocenjena
vrednost – 5,720.000 SIT,
4. mlevski izdelki in testenine, ocenjena
vrednost – 1,310.000 SIT,
5. meso in mesni izdelki, ocenjena vrednost – 9,700.000 SIT,
6. suhomesni izdelki, ocenjena vrednost
– 1,400.000 SIT,
7. perutnina in perutninski izdelki, ocenjena vrednost – 2,860.000 SIT,
8. ribe, ocenjena vrednost – 3,190.000
SIT,
9. mleko in mlečni izdelki, ocenjena vrednost – 7,190.000 SIT,
10. jajca, ocenjena vrednost – 480.000
SIT,
11. sadni sokovi, ocenjena vrednost –
1,460.000 SIT,

12. zamrznjena zelenjava in zamrznjeni
izdelki, ocenjena vrednost – 360.000 SIT,
13. splošno prehrambeno blago, ocenjena vrednost – 7,240.000 SIT.
Ocenjena vrednost je brez DDV.
4. (1) Kraj dobave: v enote naročnika:
– Enota Pionirski dom, Kettejeva 13,
Koper;
– Enota Ribica, Ferrarska 17, Koper;
– Enota Pobegi, C. I. Istrske brig. 52,
Pobegi;
– Enota Šalara, Vanganelska c. 87,
Koper;
– Enota Vanganel, Vanganel 68, Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga od 1. 6. 2003 do 31. 5.
2004.
7. (a)Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Vrtec Koper, Kettejeva 13, Koper, uprava, Jerneja Sarič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o
plačilu 11.400 SIT (DDV je v ceni), na račun
številka 01250-6030635846, z oznako
“Plačilo razpisne dokumentacije” ter navedbo davčne številke in polnega naziva ter
sedeža ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno na upravo Vrtca Koper,
Kettejeva 13, Koper, vsak delovni dan od
10. do 12. ure ali po pošti na naslov Vrtec
Koper, Kettejeva 13, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2003 ob 12. uri, na naslovu
Vrtec Koper, Kettejeva 13, Koper, v prostorih uprave vrtca.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti (skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004
– Ur. l. RS 118/02), z veljavnostjo do datuma veljavne ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanja na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri do 9. 5. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: količine posameznega blaga so
opredeljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst blaga, glede na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe. Kontaktna oseba Jerneja Sarič, tel.
05/613-10-11.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Vrtec Koper
Št. 01/2003
Ob-90546
1. Naročnik: Javni socialno varstveni zavod Dom starejših občanov Tezno.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, Panonska ulica 41, tel. 02/250-63-10, faks
02/251-52-21.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja opreme za novi Dom starejših občanov Tezno.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: Dom starejših občanov
Tezno, 2000 Maribor, Panonska 41.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: dobava in
vgradnja 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; dodatne informacije: Stanislav Urek, tel.
02/250-41-20, faks 02/250-41-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo na TRR
Proplus d.o.o., Maribor, pri NKBM, št.
04515-0000334091, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003, do
10. ure (prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Proplus d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo;
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 4.
2003, ob 11. uri, Proplus d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS
in razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravna ali fizična oseba ali skupina izvajalcev v skupnem nastopu.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 16. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, reference ponudnika 20%,
garancijski roki 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled gradbišča je možen po predhodni najavi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa (na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZJN): /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Dom starejših občanov Tezno
Št. 351-03-6/03-757
Ob-90556
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme kuhinje v Osnovni
šoli Ivana Cankarja Ljutomer.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti in ne po
sklopih.
4. Kraj dobave: Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2003 do 1. 7. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: svetovalec za
področje družbenih dejavnosti Občinske
uprave občine Ljutomer, Damijana Belcl, tel.
02/584-90-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV), z virmanom na podračun pri Upravi za javna plačila št. 01263-0100013693. Dostaviti je potrebno potrdilo o registraciji Davčnega urada za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 2003 ob 12. uri v prostorih Občine
Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji financiranja so podrobno opredeljeni 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): razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb, predviden datum odločitve 30. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena cena, rok dobave in montaže, garancijski rok, servisna služba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Občina Ljutomer
Št. 60-787/03
Ob-90561
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
delovnega vozila za čiščenje kanalizacije - KANALJET.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Anton Tomažin, tel. 07/39-32-562.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000
SIT
na
TRR
št.
03150-1000002272 pri SKB banki d.d., z
navedbo “Plačilo RD za nabavo delovnega vozila za čiščenje kanalizacije - KANALJET“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 4. 2003 ob 11. uri, Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova 12, Novo mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in
pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poročilo pooblaščenega
revizorja, skladno z Odredbo o spremembi
odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 64/01).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 6. 2003, predvideni datum odločitve
22. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtev in pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 4. 2003.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 121-40-450-1/03
Ob-90563
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,
3000 Celje, tel. 03/42-51-200, telefaks
03/42-51-115.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava laboratorijskih materialov za
mikrobiološki in sanitarno kemični laboratorij.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
– mikrobiološki laboratorij:
– dehidrirane podloge in dodatke,
– kemikalije,
– diski in trakovi za testiranje občutljivosti za antibiotike,
– testi za identifikacijo bakterij,
– serološki testi,
– laboratorijski material - plastika,
– laboratorijski material - steklovina,
– ostali laboratorijski materiali;
– sanitarno kemični laboratorij:
– kemikalije,
– laboratorijski material - plastika,
– laboratorijski material - steklovina,
– standardi in kalibracijski materiali,
– razni laboratorijski materiali.
Sprejemljive so ponudbe za vse sklope,
več sklopov ali posamezen sklop oziroma
podskupine sklopov, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: lokaciji naročnika Zavod
za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18 in
Gregorčičeva 5, Celje.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od podpisa
pogodb za obdobje enega leta z možnostjo
podaljšanja pogodb po določilih razpisne
dokumentacije.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek poslovne koordinacije, Irena Ivačič Štraus za
razpisno dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 3. 2003
dalje po predhodni najavi na tel.
03/42-51-201 ali e-mail: Irena.Ivacic@zzv-ce.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo v vrednosti 8.000 SIT nakažite na transakcijski račun št.
01100-6030925951 ali gotovinsko pri blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2003 ob 8. uri v prostorih
Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti, če ponudba presega 30 milijonov
SIT, sicer lastna menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 30 dni od roka za predložitev ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju pogojev glede kakovosti materialov je merilo za izbiro cena, vključno s
plačilnimi pogoji. Uporaba meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije samo na pisno
zahtevo do 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Ob-90568
1. Naročnik: KOP, Javno komunalno podjetje 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) Vrsta in količina blaga: tipizirane
plastične posode za odpadke.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
16. 6. 2003, zaključek 31. 3. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije: tajništvo Anica Vozelj, tel.
03/56-64-131, dodatne informacije: Milan
Fakin, direktor, tel. 03/56-64-131.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, TRR št.
26338-0012342595 Banka Zasavje, d.d.
Trbovlje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.,
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2003 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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: registracija pri pristojnem organu za dejavnost, vezano na predmet javnega naročila; da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da ponudniku v zadnjih
petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost vezano na predmet javnega naročila;
da je poravnal davke, prispevke in druge
obveznosti v skladu s predpisi; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
3. 4. 2004; predvideni datum odločitve:
5. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.
Ob-90569
1. Naročnik: Osnovna šola Ljubno ob
Savinji.
2. Naslov naročnika: Cesta v Rastke 10,
3333 Ljubno ob Savinji, tel. 03/839-15-70,
faks 03/839-15-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil v skupni orientacijski vrednosti 34,300.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. sklop: meso in mesni izdelki, 2.
sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5. sklop: žita in mlevski izdelki, 6. sklop:
sadje, zelenjava in stročnice, 7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: zmrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi, 10. sklop:
ostala živila. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezne sklope živil ali za posamezna živila
znotraj sklopov.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ljubno ob
Savinji, Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob
Savinji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. september 2003 do 31. december 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, pri Alenki Grabeljšek. Dodatne informacije o javnem razpisu
lahko ponudniki zahtevajo na naslovu ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, telefon 01/421 90 40, telefaks
01/421 90 45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 17. aprila 2003, do 11.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.000 SIT (DDV je vštet v ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157,
sklic
na
št.
004/2003, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 17. aprila 2003, do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. aprila
2003, ob 15. uri, na naslovu: Osnovna šola
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Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke 10, 3333
Ljubno ob Savinji.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost ponudbe je v kumulativi višja od 30
mio SIT morajo predložiti menico z menično izjavo v višini 150.000 SIT, veljavno do
15. maja 2003. Kolikor vrednost ponudbe
v kumulativi ne presega 30 mio SIT, menica
ni potrebna.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. maja 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 28. april 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporočila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vrednost posameznega merila in način uporabe meril je določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. marec 2003.
Osnovna šola Ljubno ob Savinji
Št. 06/250/03
Ob-90639
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor; telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: transformatorske postaje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo in zaključene sklope na
katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
43,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: sklop A): 13,000.000 SIT;
sklop B): 10,000.000 SIT; sklop C):
20,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišča in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 12. 5. 2003; pred-
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videni datum zaključka dobave: 12. 5.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor - vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa se dobi na naslovu naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 11. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do: 17. 4.
2003 do 12. ure v Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis“. Navedena mora biti
številka te objave javnega razpisa; št. Ur. l.
RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s
pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 4.
2003 ob 13. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, v dvorani II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega naročila na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-

vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.
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: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na
podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
Zahtevani pogoji so:
01. Veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
05. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
leta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
07. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo in zaključene sklope - za razpisano blago, na katero
ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno blago fco. skladišča in gradbišča naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za realizacijo prevzetih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih
bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
16. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
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razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
17. Priložiti posebno izjavo, da bo dobavljal blago v skladu s predpisanimi določili
veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov.
18. Izjava, da ponudnik sprejema vse
pogoje iz razpisne dokumentacije.
19. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije.
21. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
22. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), za blago na katero ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
24. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da
se strinja z vzorcem pogodbe.
25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30.4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 92 točk;
– rok plačila: 4 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. za tehnični del, tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128, za splošni del razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Št. 249/2003
Ob-90640
1.Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor; telefaks 02/22-00-107.
3 (a). Vrsta in količina blaga: vijačni material.
(b). Če je predvidena oddaja sklopov,
naveshti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo in zaključene sklope na
katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
17,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A): 10,500.000 SIT;
– sklop B): 7,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 15. 5. 2003; predvideni datum zaključka dobave: 15. 5.
2004.
7. (a). Naslov službe in oseba, pri katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž.
el., tel. 02/22-00-750 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan objave
v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro do 11. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko
nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 18. 4.
2003 do 10. ure v Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis“.
Navedena mora biti številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
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mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta, v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 4.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, v dvorani II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega naročila na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.
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: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
1. Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
4. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo CURS-a.
5. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
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Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
7. Potrdilo, da je v zadnjih treh letih dobavil blago, ki je predmet razpisa najmanj
za enega pogodbenega partnerja, ter da
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo in zaključene sklope,
– za razpisano blago na katere ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno blago fco. skladišča oziroma gradbišča naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za realizacijo prevzetih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
16. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
17. Priložiti posebno izjavo, da bo dobavljal blago v skladu s predpisanimi določili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.
18. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
19. Izjava ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije.
21. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
22. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV) blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
24. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
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vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 70 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 85 točk;
– strokovna ocena o ustreznosti oziroma listina o skladnosti: 11 točk;
– plačilni pogoj: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del, tel.
02/22-00-750 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127, za splošni
del razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Maribor
Št. 251/2003
Ob-90641
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor; telefaks 02/22-00-107.
3 (a). Vrsta in količina blaga: varovalke.
(b). Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo na katero ponudnik
konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
27,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: nič.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 15. 5. 2003; predvideni datum zaključka dobave: 15. 5.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž.
el., tel. 02/22-00-750 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(b). Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan objave
v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro do 11. 4. 2003.
(c). Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do: 18. 4.
2003 do 8. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis“.
Navedena mora biti številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta, v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 4.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, v dvorani II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega naročila na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.
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: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
1. Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
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postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
4. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo CURS-a.
5. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
7. Potrdilo, da je v zadnjih treh letih dobavil blago, ki je predmet razpisa najmanj
za enega pogodbenega partnerja, ter da
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo in zaključene sklope,
– za razpisano blago na katere ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno blago fco. skladišča oziroma gradbišča naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za realizacijo prevzetih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih
bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
16. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
17. Priložiti posebno izjavo, da bo
dobavljal blago v skladu s predpisanimi določili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.
18. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
19. Izjava ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije.
21. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
22. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
24. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 70 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90 točk;
– plačilni pogoj 4 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno 6 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del, tel.
02/22-00-750 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127, za splošni
del razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Maribor
Št. 252/2003
Ob-90642
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a). Vrsta in količina blaga: leseni
drogovi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo in zaključene sklope na
katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
131,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A): 17,000.000 SIT;
– sklop B): 24,000.000 SIT;
– sklop C): 90,000.000,00 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 15. 5. 2003; predvideni datum zaključka dobave: 15. 5. 2004.
7. (a). Naslov službe in oseba, pri katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž.
el., tel. 02/22-00-750 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/ 22-00-127, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro do 11. 4. 2003.
(c). Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a). Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 17. 4.
2003 do 10. ure v Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.
(b). Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis“.
Navedena mora biti številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 4.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v dvorani II. nadstropje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega naročila na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.
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: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
1. Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
4. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo CURS-a.
5. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih dobavil blago, ki je predmet razpisa najmanj
za enega pogodbenega partnerja, ter da
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo in zaključene sklope,
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– za razpisano blago na katere ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno blago fco. skladišča oziroma gradbišča naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za realizacijo prevzetih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih
bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
16. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
17. Priložiti posebno izjavo, da bo
dobavljal blago v skladu s predpisanimi določili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.
18. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
19. Izjava ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe.
20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije.
21. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
22. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
24. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 70 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90 točk;

– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno 6 točk;
– plačilni pogoj 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del, tel.
02/22-00-750 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127, za splošni
del razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Maribor
Št. 02/82/2003
Ob-90643
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, telefaks 02/22-00-107; tel.
02/22-00-127.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osebna
zaščitna sredstva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo ali posamezne zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
50,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– skupina A): 25,000.000 SIT;
– skupina B): 25,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 5. 5. 2003; predvideni datum zaključka dobav: 5. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor - vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri
Miru Pečovniku, inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-234 in
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 11. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.:
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
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bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 18. 4.
2003 do 12. ure v Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica Marjana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba –
Javni razpis“. Navedena mora biti: številka
objave javnega razpisa, št. Ur. l. RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena dokumentacija s
ponudbo, mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana z pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 4. 2003 ob
13. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ulica 2, 2110 Maribor, v dvorani II.nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti garancijo banke za resnost
ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti
javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije
mora biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: vsi zahtevani pogoji z dokumenti za
ugotavljnje usposobljenosti ponudnika, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja
vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
01. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
02. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi drža-

ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
05. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
06. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov žiro/transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
07. Ponudniki morajo priložiti dokazila, da
so v zadnjih treh letih (od 1. 1. 2000 dalje)
dobavljali blago (zaključene razpisane sklope v celoti) iz javnega razpisa direktno vsaj
enemu naročniku v elektrodistribucijsko podjetje v RS. Ponudniki to dokazujejo s potrjenimi referencami naročnikov.
08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo ali za posamezne zaključene skupine,
– za razpisane skupine blaga v celoti, na
katere ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Izjava, da bo dostava naročenega blaga fco. skladišča oziroma gradbišča naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za
realizacijo prevzetih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik
imel z izpolnitvijo naročila.
16. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
17. Priloži posebno izjavo, da bo dobavljal blago v skladu s predpisanimi določili
veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov.
18. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.
19. Izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom iz
Tehnične specifikacije.
21. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
22. Priloži za resnost ponudbe naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez DDV),
za blago (sklop) na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije
za resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
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23. Da priloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
24. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem
pogodbe.
25. Ponudniki morajo priložiti dokazila,
da so v zadnjih treh letih (od 1. 1. 2000
dalje) dobavljali direktno vsaj enemu naročniku v elektrodistribucijsko podjetje v RS blago iz javnega razpisa (posamezne zaključene skupine blaga). Ponudniki to dokazujejo s
potrjenimi referencami naročnikov.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo do
poteka roka za oddajo ponudbe.
Ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 25. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 80 točk;
– potrjene reference: 16 točk;
– plačilni pogoj: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Miru Pečovniku, inž.
el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-234 in 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Maribor

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. 352-06-25/02
Ob-90434
V objavi javnega razpisa za izbiro izvajalca za izvedbo gradnje Centra za ravnanje z
odpadki Gajke v Spuhlji – I. etapa, objavlje-

Stran

1462 / Št. 29 / 21. 3. 2003

nega v Uradnem listu RS, št. 15 z dne 10. 2.
2003, stran 815, Ob-88012 in v Uradnem
listu RS, št. 27 – popravek, z dne 14. 3.
2003, Ob-90249, se popravijo 6., 8 (a).,
9. in 14. točka in se pravilno glasijo:
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del: 17. 4. 2003, predvideni zaključek
del: 2. 6. 2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 3. 2003 do
9. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 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 veljavna 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 31. 3. 2003.
Ostale točke ostanejo nespremenjene!
Mestna občina Ptuj
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-90581
V Uradnem listu RS, št. 13 z dne 7. 2.
2003 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za “Glavna cesta G1-2, odsek
1290: Slovenska Bistrica – Hajdina, pododsek obvoznica Pragersko od km 0+002 do
km 6+050; gradnja trase, deviacij, priključkov, premostitvenih objektov, vodnogospodarskih objektov in komunalno – energetske strukture“ (Ob-87375).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
28. 3. 2003. Kraj in ura predložitve in odpiranja ponudb ostanejo nespremenjeni.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 617-1/03-5
Ob-90348
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
treh nadstropij Osnovne šole Polje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: (opis del: zamenjava kritine,
obnova fasade, zamenjava oken, obnova tlakov v učilnicah, prenova inštalacij, izvedba
zunanjih požarnih stopnic, protipotresna ojačitev objekta).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Polje 358, 1260 Ljubljana-Polje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del: priprava od 16. junija do 21. junija 2003, izvedba del od 21. junija do 18. avgusta
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOL, Odde-
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lek za prešolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Resljeva 18, Ljubljana, Marko Veber.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 3. 2003
od 8. do 12. ure po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do petka 25. 4.
2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Oddelek za prešolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18/I., Ljubljana, soba 103.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 4. 2003 ob 11.15, v sejni sobi
oddelka v drugem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponudene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili ZIPRS oziroma ponujenimi plačilnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kadrovska usposobljenost, finančna sposobnost, tehnična sposobnost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90
dni, 10. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: povprečna cena vseh veljavnih ponudb, zmanjšana za 2%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
31. 1. 2003, Ob-86737.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 3. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Ob-90378
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. (a) Opis in obseg gradnje: postavitev skladiščno montažne hale Resnica.
(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: /
4. Kraj izvedbe: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik

Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije (Majda Turnšek).
Vse dodatne informacije je možno dobiti pri Cveti Popotnik Pršo na tel.
03/56-26-144 int. 499.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 3. do roka za oddajo ponudbe med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
10.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje -Hrastnik, d.o.o. oziroma nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d.
Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno
navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Majdi Turnšek
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 4. 2003
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Služba za investicije (Majda Turnšek), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
RTH d.o.o. v Trbovljah.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne do 22. 6. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok izvedbe do 25 točk,
– plačilni pogoji do 15 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.
Št. 404-01-5/2003
Ob-90417
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v svojem
imenu ter v imenu in po pooblastilu vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je projektiranje in izgrad-
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nja oziroma dograditev lokalnih računalniških omrežij na 237 lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki
Sloveniji predvidoma v obdobju podpisa krovnih pogodb do predvidoma 15. 9.
2003. Naročnik si pridržuje pravico v skladu in pod pogoji 89. in 97. člena ZJN-1 po
postopku s pogajanji brez predhodne objave oddati dodatna dela ali storitve.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja 10 sklopov. Ponudniki se lahko prijavijo za enega,
več ali vse sklope.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vzgojno-izobraževalni
zavodi na območju Republike Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od maja 2003
do predvidoma 15. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport (Služba za informacijsko infrastrukturo), Župančičeva 6, pritličje, Ljubljana, pri Mojci Černe ali na internetnem seznamu javnih naročil na naslovu:
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delovni dan od 9. do 11. ure ali kadarkoli na
spletnih straneh naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno. V elektronski obliki je
dosegljiva na spletnih straneh naročnika:
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, 2.
nadstropje, soba 202.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 4. 2003 ob 10.30, na lokaciji:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, v sejni sobi, V. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
800.000 SIT, veljavna do 15. 7. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno 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): pogodbena povezava.
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: 9.1 pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti:

Naročnik bo priznal sposobnost v obsegu, kot je navedeno v nadaljevanju ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju (vsi pogoji so označeni s K ali V. K
pomeni, da morajo v primeru podizvajalcev
ali partnerjev vsi sodelujoči kumulativno izpolnjevati pogoj, V pa, da mora vsak od
sodelujočih izpolnjevati ta pogoj).
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih (V).
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega registra, obrtno dovoljenje) mora biti razvidna registracija in obrtno dovoljenje za opravljanje naslednjih dejavnosti:
45.310 električne inštalacije ter 72.500 popravilo in vzdrževanje računalnikov in rač.
opreme za aktivno opremo (K).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2000
do vključno 2003, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom s področja predmeta javnega naročila, ki so imele za posledico prekinitev pogodb s
področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno iz obrazca prijava) (V).
4. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, nima poravnanih v Republiki Sloveniji tistih dajatev, katere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji
(razvidno iz potrdila o poravnanih davčnih in
potrdila o poravnanih carinskih obveznostih
– prilogi 3 in 4) (V).
5. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(razvidno iz ustreznega potrdila sodišča –
priloga 5) (V).
6. V preteklih petih letih pred objavo tega javnega naročila zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila (razvidno iz potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave –
priloge 6, 7 in 8) (V).
7. Poslovanje na razpisanem področju,
kar ponudnik izkaže z naslednjimi referencami (iz obrazca “prijava“): ponudnik mora
izkazati, da je od 1. 1. 2000 do dneva oddaje ponudbe izvedel vsaj 10 ožičenj z najmanj neoklopljenim sukanim vodnikom kategorije 5 s po 40 priključki ter pripadajočega aktivnega dela omrežja z uporabo aktivne tehnologije in prepustnostjo 10 Mb/s
ali 10/100 Mb/s na uporabnika. Število priključkov in pripadajoče aktivne mrežne
opreme se ne sešteva pri različnih poslih –
naročnik zahteva referenco, iz katere bo
razvidno, da naročnik obvlada izgradnjo
LAN takšnega obsega (K).
8. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: ponudnik mora kakovost poslovanja do-
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kazati z ustreznim certifikatom (ISO 9001 s
področja predmeta javnega naročila ali celotnega poslovanja) ali z internim aktom, iz
katerega je razviden nadzor nad kakovostjo
poslovnih procesov, oziroma potek delovnih postopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki so predmet
ponudbe (kot npr. poslovnik, pravilniki o postopku odprav napak ipd). Dokazila o kakovosti posamezne instalacije ali izvedbe ponudnika oziroma dokazila o kakovosti ponujene opreme ne štejejo za ustrezna dokazila za izpolnjevanje tega pogoja, saj z
nadzorom nad kakovostjo poslovanja nimajo neposredne povezave (razvidno iz obrazca prijava in priloge 11) (K).
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad poslovnih računov v zadnjih
6 mesecih, kar je razvidno iz podatkov
obrazca BON 1/P (V).
2. Stopnja pokritosti finančnih obveznosti najmanj 0,8 za leto 2002. Količnik mora
biti s strani ponudnika izračunan na podlagi
podatkov iz bilance stanja za leto 2002, z
upoštevanjem kasnejših – z verodostojnimi
listinami izkazanih – zamenjav kratkoročnih
z dolgoročnimi viri sredstev, ki morajo biti
podani v prilogi, kjer je zahtevana bilanca
stanja (razvidno iz obrazca prijava ter prilog
9 in 10) (V).
C) Na področju kadrov:
Vsi pogoji se nanašajo na prijavljene zaposlene s področja ponudbe, ki jih kot take
prizna naročnik.
1. Za vse sklope: redno zaposleni kadri
morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo
in funkcionalna znanja za opremo, ki je
predmet prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po tem javnem naročilu. Kot
ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj IV.
stopnja izobrazbe. Posamezni zaposleni se
glede na znanja ki jih ima, lahko upošteva
za več tehnologij ponudbe (razvidno iz
obrazca prijava in prilog) (K).
2. Za vse sklope: vsak zaposlen, ki šteje
za usposobljenega po tem javnem naročilu
mora imeti 2 leti delovnih izkušenj na področju predmeta javnega naročila (razvidno
iz obrazca Prijava) (K).
3. Za ponujeno pasivno tehnologijo: kot
ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala poljubne opreme pasivne tehnologije.
Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od treh let pred objavo razpisa. Upoštevani bodo le certifikati, ki
izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj
potrdila o udeležbi (t.i. Certificate of Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj. Ponudnik mora izkazati 2 usposobljena kadra v tem pogoju (razvidno iz
obrazca prijava in prilog) (K).
4. Za vsako ponujeno aktivno tehnologijo: kot ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala opreme aktivne tehnologije,
ki jo ponuja. Upoštevani bodo certifikati,
šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od treh
let pred objavo razpisa. Upoštevani bodo le
certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično
šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje (za servisiranje oziroma tehnično
podporo, ne pa npr. prodajni certifikati).
Zgolj potrdila o udeležbi (t.im. Certificate of
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Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj. Za vsako aktivno tehnologijo, ki jo ponudnik ponudi, mora imeti 1
usposobljen kader (razvidno iz obrazca prijava in prilog) (K).
5. Za vsak sklop: vsaj 1 redno zaposlen
kader mora imeti potrdilo o vpisu v imenik
pooblaščenih inženirjev (v skladu s členom
26b ZGO – Zakon o graditvi objektov) pri
Inženirski zbornici Slovenije (razvidno iz
obrazca prijava in priloge 13) (K).
6. Za vsak sklop: vsaj 1 redno zaposlen
kader mora imeti ali izpit za polaganje jakotočnih inštalacij ali vsaj V. stopnjo ustrezne
elektro smeri (jaki tok oziroma energetika)
– fakulteta za elektrotehniko ali podobno
(razvidno iz obrazca prijava) (K).
D) Na področju kapacitet in opremljenosti:
1. Ponudnik s pogodbo za vsako ponujeno tehnologijo (pasivno le za UTP in optične kable, ter za vsako ponujeno blagovno
znamko aktivne opreme) izkazuje dostop do
rezervnih delov in nadomestne opreme na
način, ki omogoča servisiranje ali zamenjavo opreme v standardnih rokih ali ima lastno skladišče nadomestnih delov in rezervne opreme. Za vsako ponujeno tehnologijo mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba, ki zajema celotno podporo proizvajalca,
principala ali zastopnika tehnologije za prodajo in servis opreme, vključno s pogoji
dobave, jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom
pravic (kot je zahtevano in razvidno iz priloge 15) (K).
2. Ponudnik glede opreme, garancij in
jamstev izpolnjuje pogoje, ki se nanašajo
na opremo in material, kot so navedeni v
specifikacijah; ponudnik izpolnjuje pogoje
za dela in storitve, kot so navedeni v specifikacijah (razvidno iz obrazcev “Izjava“, “Ponudba in predračun“ ter priloge 17) (K).
3. Pogoj za vsak sklop: ponudnik mora
izkazati, da razpolaga vsaj s tremi prevoznimi sredstvi za dostop do lokacij za opravljanje del in storitev ter prevoz opreme (razvidno iz priloge 16) (K).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2003; predvideni datum odločitve do 15. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za aktivno in pasivno opremo po formuli, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Izbira ponudnikov za posamezne sklope pod pogoji in skladno z merili na način,
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani izvajalec bo poleg krovnih pogodb za vsak vzgojno-izobraževalni zavod
sklenil tristransko pogodbo, pri čemer bo
del sredstev financiran s strani Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, preostanek pa
s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda, pri
katerem bodo izvedena dela izgradnje lokalnega računalniškega omrežja. Razpisna
dokumentacija je potencialnim ponudnikom
brezplačno na voljo na spletnih straneh naročnika. Naročnik bo dne 15. 4. 2003 ob
13. uri v prostorih naročnika na lokaciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, v sejni sobi v 2.
nadstropju organiziral informativni sestanek
s ponudniki, na katerem bo potencialnim
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ponudnikom posredoval pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo in javnim naročilom. Vprašanja in odgovori bodo zabeleženi
in bodo objavljeni na enak način kot ostala
vprašanja ponudnikov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 5 z dne
17. 1. 2003, Ob-85556.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 1030
Ob-90426
Naročnik: Mestna občina Celje in Javne
naprave d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje - Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje; Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje; tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja zbirnega centra Bukovžlak.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je možna po sklopih: 1. sklop: gradbena dela, 2. sklop: oprema (kontejnerji).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Odlagališče Bukovžlak,
Teharje, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe je 60 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Teharska c. 49,
Celje, Meta Širca ali Marjana Jerman (tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure do 15. 4. 2003 .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT vključno z DDV je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih naprav, d.o.o., Teharska
c. 49, 3000 Celje, št. 06000-0141787818
pri Banki Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje
(v tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 4. 2003 ob 10.30, v sejni sobi
Komunalne direkcije, Prešernova 27, 3000
Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30. 6. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni,
račun je plačljiv v roku 60 dni po mesečnih
situacijah na osnovi opravljenega dela.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so podrobneje
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 6. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 5.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo ponudniki na naslovu Javne naprave (Meta Širca, Marjana Jerman, tel.
03/425-64-00).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Mestna občina Celje
Javne naprave d.o.o.
Št. 1030
Ob-90427
1. Naročnik: Mestna občina Celje in Javne naprave d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje - Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje; Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje; tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja izhodne cestne tehtnice in ureditev
ceste.
(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: Odlagališče Bukovžlak,
Teharje, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe je 60 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Teharska c. 49,
Celje, Meta Širca ali Marjana Jerman (tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure do 15. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT vključno z DDV je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih naprav, d.o.o., Teharska
c. 49, 3000 Celje, št. 06000-0141787818
pri Banki Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje
(v tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 4. 2003 ob 11.30.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30. 6. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni,
račun je plačljiv v roku 60 dni po mesečnih
situacijah na osnovi opravljenega dela.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so podrobneje
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 6. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 5.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo ponudniki na naslovu Javne naprave (Meta Širca, Marjana Jerman, tel.
03/425-64-00).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Mestna občina Celje
Javne naprave d.o.o.
Št. 001/2003-9946
Ob-90433
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija in rekonstrukcija depandanse doma v Planici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Planica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje 31. 8.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9,
Ljubljana, dvig dokumentacije tajništvo, prvo nadstropje, Irena Škorjanc, dodatne informacije Slavko Prelog, tel. 01/23-48-617.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo dokumentacijo vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-

ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT na podračun EZR
pri UJP št. 01100-6030715849. Potrebno
je predložiti tudi potrdilo DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec oziroma izjavo, da
ni registriran za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, 1. nadstropje, Irena Škorjanc.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2003 ob 11. uri v sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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 z
glavnim izvajalcem.
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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Slavko Prelog, tel.
01/23-48-617.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Center šolskih in obšolskih
dejavnosti
Št. 159/2-9/2003
Ob-90452
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta
31, 6280 Ankaran, tel. št. 05/66-96-100,
faks 05/65-27-185.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževalna dela v parni in toplovodni kotlovnici.
(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: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280
Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 20. 7. 2003
do 25. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska
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bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel. št.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro od dneva objave dalje s
predhodno najavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (DDV je vključen), na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, upravna
stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 4. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5 % ponudbene vrednosti. Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi izjavo
banke, da bo pridobil bančno garancijo za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
10 % vrednosti pogodbe in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10 % pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: predložitev poročila pooblaščenega revizorja v skladu z Odredbo
o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2003, 30. 4.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijska doba, rok izvedbe del, kakovost, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 1/2003
Ob-90456
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9, Ljubljana, faks 01/300-39-37.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
investicijsko vzdrževalnih del prostorov
pritličja - novi trakt v ZD Ljubljana Šiška.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: samo za celotno naročilo.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Derčeva 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 80 koledarskih
dni, začetek del 19. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana, Jožica Pergarec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 3. 2003
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
ZD Ljubljana 01261-6030921845, sklicna
številka 02 93006-280-94.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9 - Uprava, II. n. vložišče, soba 1 v
zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj-Ponudba za JR-1/2003.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 4. 2003 ob 12. uri, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Uprava II.n. sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2003, rok za
izbiro 6.5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-90473
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-670,
telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela - vzdrževanje vročevoda DN 700
in DN 1000 po Kajuhovi.
(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 posameznih sklopov.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka del
maj 2003 in rok dokončanja 120 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko
2, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib,
u.d.i.gr., tel. 01/58-89-670.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek ne nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775 pri Slovenski investicijski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na
št. 600-07-03. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 24. 4. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je možno poslati po pošti
na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, Odsek za
logistiko 2. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 24. 4. 2003 ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
24,000.000 SIT, z veljavnostjo do 23. 6.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 45 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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:
– finančno stanje,

– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 6. 2003, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 14. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost in plačilni rok,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-90477
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-670,
telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela - vzdrževanje vročevoda DN 700 in
DN 1000 po Kajuhovi.
(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 posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka del
maj 2003 in rok dokončanja 80 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko
2, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib,
u.d.i.gr., tel. 01/58-89-670.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana,
d.o.o.
št.
17000-0000053775 pri Slovenski investicijski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št.
600-08-03. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 24. 4. 2003
do 9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati
po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko 2. Kuverte
morajo biti opremljene tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 24. 4. 2003 ob
13. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 SIT, z veljavnostjo do 23. 6.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 45 dni od datuma uradno evidentiranega prejema situacije v vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– reference,
– tehnična oprema,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 6. 2003, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 14. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost in plačilni rok,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-90478
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70,p.p. 2374, tel. 01/58-89-670, telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri izgradnji plinovodnega omrežja na območju stare Lavrice s hišnimi
priključki.
(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 posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponude niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka del
maj 2003 in rok dokončanja september
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko
2, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib,
u.d.i.gr., tel. 01/58-89-670.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se
nakaže na transakcijski račun Javne podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775 pri Slovenski investicijski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na
št. 600-05-03. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 25. 4. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati
po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko 2. Kuverte
morajo biti opremljene tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 25. 4. 2003 ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
7,900.000 SIT, z veljavnostjo do 23. 6.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 45 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): akt o skupni
izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 6. 2003, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 14. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 403-27/2003
Ob-90523
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-14,
telefaks: 04/586-92-73.
3. (a) Opis in obseg gradnje: parkirišče Poslovna cona.
(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: poslovna cona Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma v mesecu maju 2003 in dokončanje v 60 dneh oziroma v skladu s finančnimi
možnostmi proračuna Občine Jesenice.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od Stanke Trifoni, dodatne informacije od Tomaža Vidmarja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 3. 2003
do 22. 4. 2003 do 12.45.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini 15.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladni račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina
Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130002-403027/03.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 4.2003,
do 12.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Očina Jesenice, sprejemna pisarna Upravne enote Jesenice, soba št. 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 22. 4. 2003, ob 13. uri, v Konferenčni sobi Občine Jesenice, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: re-
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snost ponudbe mora biti zavarovana z bančno garancijo v višini 3% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih
6 mesecih ne sme biti blokiran in mora s
ponudbeno dokumentacijo izkazovati zadostno poslovno in tehnično usposobljenost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 29. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je, ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisne dokumentacije, najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico:
1. da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom samo, če bodo z rebalansom
proračuna 2003 zagotovljena predvidena finančna sredstva in temu prilagodi terminski
plan izvedbe;
2. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene v obdobju treh let od sklenitve predmetne pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih
storitev ali gradenj (II. faza), oddal naročilo
po postopku s pogajanji, brez predhodne
objave, istim izvajalcem.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Občina Jesenice
Št. 110-1/03
Ob-90525
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
(a) Opis in obseg gradnje: AC Pesnica
– Slivnica, pododsek Zrkovska cesta –
priključek Pesnica od km 10+847 do
km 17+150, gradnja II. faze rondoja –
priključek Pesnica med km 16+300 in
km 17+150 s priključnimi rampami in
deviacijami.
(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 Pesnica - Slivnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 16 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.28, kontaktna oseba
je Oto Rubinič univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Anton Ferlinc
univ. dipl. inž. grad. - DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Nadzor Slivnica, tel. 02/605-99-61,
faks 02/605-99-71.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 70.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.27) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 4. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 4. 2003 ob 10. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 32,800.000 SIT. Veljavnost
bančne garancije mora biti najmanj 172
dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 6. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen dne 14. 2. 2003, Ur. l. RS, št.
15/03.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 101-01
Ob-90548
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj,
tel. 04/22-08-101, faks 04/20-26-764.
3. (a) Opis in obseg gradnje: postavitev plinske kotlarne pri ZD Kranj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
1. sklop: gradbena in obrtniška dela;
2. sklop: strojnoinštalacijska dela;
3. sklop: elektroinštalacijska dela.
Sprejemljivost po sklopih ali za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Kranj,
Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek junij
2003; zaključek 23. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000
Kranj, tel. 04/22-08-101; Katarina Krišelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 3. 2003
do 25. 4. 2003 od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 24.000 SIT (z DDV) na račun 01252-6030921122.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OZG OE Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2003 ob 12. uri v ZD Kranj, II.
nadstropje, v knjižnici.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost 31. 8.
2003, sprejem odločitve predvidoma
12. 5. 2003.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost 55,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
OZG Kranj
OE Zdravstveni dom Kranj
Št. 403-07-01/03-08
Ob-90562
1. Naročnik: Občina Ljubno.
2. Naslov naročnika: Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno, e-mail: obcina Ljubno@siol.net, faks 03/584-14-15, tel.
03/839-17-70.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije in javne razsvetljave, obnova vodovoda in ceste ter površin za mirujoči promet v delu naselja Ljubno.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku ali po posameznih sklopih (kanalizacija, JR, vodovod, cesta).
(c) Podatko o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 9. 5.
2003 do 13. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ljubno, Občinska uprava, Franjo Naroločnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 20.000 SIT z virmanom na TRR številka: 01262-0100019077 pred dvigom dokumentacije, s pripisom “revitalizacija Trškega jedra“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljubno, tajništvo občinske uprave, Cesta v Rastke 12, 3333
Ljubno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 4. 2003 ob 12. uri; Občina Ljubno – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 10 mio. SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji / Zakon o izvajanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41.in 43. členu zakona o
javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od javnega odpiranja ponudb; 20 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba:
– merila: cena (70%),
– reference (5%),
– usposobljenost ponudnika (5%),
– rok izvedbe (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju Občina Ljubno,
Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 17. 3. 2003.
Občina Ljubno
Št. 18/03
Ob-90594
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja nadomestnega mostu čez Sevnično v Vejicah (CE 0033) na cesti
R2-424/1166.
(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 R2-424 Boštanj-Planina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno 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 potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 4.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 50,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZIPRS0304.
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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): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba 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 naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
Direkcija RS za ceste
Št. 019/03
Ob-90595
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
podvoza za železnico v Kočevju in deviacija ceste R1-214 v dolžini 660 m.
(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 R1-214 Kočevje-Stari Log.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 14 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
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 potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 4.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Stran

1470 / Št. 29 / 21. 3. 2003

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna 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 medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba 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 naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 18 z dne
21. 2. 2003, Ob-88624.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003
Direkcija RS za ceste

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Razveljavitev
Ob-90591
Razveljavljamo postopek javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem
postopku, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 115 z dne 27. 12. 2002, Ob-84597, za
storitev: opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Mislinja za obdobje 3 let
od vključno 2003 do vključno 2005 leta.
Javni razpis bomo ponovili v mesecu
marcu 2003.
Občina Mislinja
Št. 64000-0054/2000
Ob-90593
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, tel. 02/88-56-081; faks
02/88-57-340.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve v prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje prevozov
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osnovnošolskih otrok v Občini Mislinja
za obdobje od vključno 1. 6. 2003 do
vključno 30. 6. 2006.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo je razdeljeno na 5. sklopov – relacij, in sicer:
a) območje Osnovne šole Kozjak,
b) območje Osnovne šole Završe,
c) Dovže – Osnovna šola Mislinja – Srednji Dolič,
d) območje Osnovne šole Dolič (brez
sklopa c),
e) območje Osnovne šole Mislinja (brez
sklopa c).
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole Mislinja in podružničnih šol Dolič, Završe ter Kozjak.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko dodajo variantno ponudbo,
tako, da ponudijo posamezne ali združene
sklope.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2003
do 30. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 10. ure.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TR št.
01276-0100010437.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 4. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Ponudba mora biti v
zapečateni kuverti z označenim imenom
ponudnika in naročnika z navedbo “Ne odpiraj – ponudba, Prevozi osnovnošolskih
otrok“, ter številko Uradnega lista RS in
datum objave.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2003 ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne končne
ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po opravljenem delu v zakonitem roku.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in kakšna so njihova medsebojna razmerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 59/01) in Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,
št. 78/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 65,
– potrjene reference pri izvajanju tovrstnih
prevozov in celovitost ponudbe – 15,
– kakovost ponujene storitve (kvaliteta
vozil in prevozov) – 10,
– zavarovanje otrok –5,
– plačilni pogoji – 5.
Naročnik nima obveznosti do ponudnikov,
ki ne bodo izbrani.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2002.
Občina Mislinja
Ob-90379
1. Naročnik: Statistični urad Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja
poslovnega objekta Vožarski pot 12 v
Ljubljani.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2003
do 30. 6. 2005, z možnostjo podaljšanja
še za eno leto, kolikor bodo zagotovljena
finančna sredstva.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 14. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 4. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana –
glavna pisarna.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2003 ob 13. uri; Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana – sejna dvorana v I. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z vključenim
davkom.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003; predvideni datum odločitve 30. 4. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 45 točk,
2. reference ponudnika – do 45 točk,
3. prisotnost ISO certifikata – do 10
točk.
V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako
najvišje število točk, bo naročnik med njima
izbral tisto ponudbo, katere kandidat ima
boljši (višji) indeks gospodarnosti poslovanja v preteklem letu.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Bogdan Grmek, tel. 24-15-148, ter
pisna vprašanja na elektronski naslov: glavna.pisarna-SURS@gov.si.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2003.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-90401
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: nakup, nabava, montaža in servisiranje fotokopirnih
strojev za potrebe državnih in upravnih
organov ter upravnih enot Republike
Slovenije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.

5. Kraj izvedbe: lokacije Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 40 dni po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 4. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 4. 2003 ob 9.30 – Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 6. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 13 točk, 3. certifikat ISO
9000 – 1 točko.
Izbor najugodnejšega ponudnika bo izvršen za po sklopih za celotno javno naročilo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Mojca Križ, tel. 478-18-28.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Št. 64000/01/2001
Ob-90419
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, tel. 02/88-56-081, faks
02/88-57-340.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje gradbenega nadzora nad izvajanjem gradbenih, obrtniških, strojnih in elektro
instalacijskih del pri “rekonstrukciji in
dozidavi podružnične osnovne šole
Dolič“.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Srednji Dolič.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od aprila 2003
do septembra 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TR št.
01276-010010437.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 4. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta
34, 2382 Mislinja. Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z označenim imenom ponudnika in naročnika z navedbo “Ne odpiraj
- ponudba, Gradbeni nadzor - Šola Dolič“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 4. 2003 ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 170.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po opravljenem delu v zakonitem roku.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba z izbranim ponudnikom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02) in drugi predpisi za tovrstne
storitve.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2003, datum odločitve predvidoma
25. 4. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena - 80,
– reference - 20.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Občina Mislinja
Ob-90428
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-372, faks
07/49-81-276.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: vzdrževanje parkov nasadov in zelenic, ureditev in zasaditev javnih površin v Občini Krško-16. točka priloge 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za
celoto razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, Romana Pečnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
D Občine Krško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da 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 resnost 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 razpisne dokumentacije,
m) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
n) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni od odpiranja
ponudb, 20 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Občina Krško
Št. 410
Ob-90435
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 14. točka priloge
1A – čiščenje prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: na osmih lokacijah s
25 objekti.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se dobi po pošti ali dvigne osebno na naslovu Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, tel. 01/24-16-215,
faks 01/24-16-213. Kontaktna oseba je
Rovšek Miro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno od 9. do
12. ure ali po običajni in e-pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 14.800 SIT na TRR
Zavoda za tehnično izobraževanje, št.
01261-6030716108, sklic na številko
50015-410.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 4. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2003 ob 12.05, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v
razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni, od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost letne pogodbe je
103 mio SIT brez DDV. Zahtevan je prevzem 39 delavcev.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 3. 2003.
Študentski domovi v Ljubljani
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Št. 02/2003
Ob-90549
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj, tel. 04/20-82-000, faks
04/20-82-440, 04/20-26-718.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja protetična dela, po prilogi 1B - št. kategorije: 25.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev iz javnega naročila se odda v
celoti ali pa po sklopih:
1. sklop: storitve za Zobno polikliniko
Kranj;
2. sklop: storitve za ZD Škofjo Loko;
3. sklop: storitve za ZD Tržič in
4. sklop: storitve za ZD Bohinj.
5. Kraj izvedbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske - po navedenih lokacijah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od julija 2003
do junija 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo, Majda Bratina-Kos, tel. 04/20-82-403 za razpisno dokumentacijo in Tanja Štefe, odgovorna sestra 04/20-82-403 - za dodatne
informacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, po predhodni telefonski
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV) na TRR
01252-6030921122.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 5. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OZG - OE Zobna poliklinika
Kranj, Gosposvetska c. 9, Kranj, tajništvo,
Majda Bratina-Kos.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 5. 2003 ob 12. uri, v čajni kuhinji delovne skupnosti, Gosposvetska c. 9,
Kranj.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dve
bianco menici.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik je dolžan izvajalcu poravnati račune v
roku 30 dni od dneva potrditve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2003, predvideni datum izbire je
19. 5. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: okvirna vrednost naročila 39,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-90570
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-122,
tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: zavarovalne storitve – zavarovanje premoženja in oseb
– 1 A, št. kat. 6 a.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: trajanje zavarovanja 60 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne informacije: Aleksandra Juvan. Razpisna
dokumentacija se zahteva osebno ali pisno
na naslovu naročnika. Dokumentacija je na
vpogled na naslovu naročnika. Dokumentacijo je možno prevzeti od objave dalje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo od objave do roka
za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT +
DDV, način plačila: na blagajni RTH, Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri NLB Banka Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
ga. Juvan vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 28. 4. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje. Kuverta mora biti opremljena, kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, dne 28. 4. 2003 ob
9.15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 12. 2007. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina zavarovalne premije do 10 točk,
– način plačila do 10 točk,
– dosegljivost do 10 točk,
– odzivni čas do 10 točk,
– sponzorstvo in donacije ponudnika v
Zasavski regiji (v pogodbenem roku) do 10
točk,
– plačilni rok do 8 točk.
Merila so podrobno pojasnjena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 106 z
dne 6. 12. 2002, Ob-82913, Uradni list RS,
št. 115 z dne 27. 12. 2002, Ob-84627.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 17123-02-403-26/2003
Ob-90582
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks 01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: predmet javnega razpisa je servisiranje birotehnične
opreme (fotokopirnih strojev), ki je izven garancijskega roka, in sicer foto-
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kopirnih strojev znamke Canon, Minolta in Ollivetti.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih:
1. storitve vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo po posameznih
sklopih, in sicer:
– sklop 1: fotokopirni stroji znamke Canon,
– sklop 2: fotokopirni stroji znamke Minolta,
– sklop 3: fotokopirni stroji znamke Ollivetti.
Ponudniki lahko ponudijo storitev, ki je
predmet javnega razpisa v celoti (sklopi 1,
2 in 3) ali posamezne sklope v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za servisiranje
posameznega tipa opreme iz posameznega
sklopa.
5. Kraj izvedbe: predmetno javno naročilo se bo izvajalo na lokacijah posameznih
organizacijskih enot Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave in Policijskih uprav na območju celotne države.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki variantnih ponudb ne morejo ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvedbe naročila je 1. 6. 2003,
predvideni zaključek pa dve leti od podpisa
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti
jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40302603.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 4. 2003,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
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za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 4.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko–varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema fakture, ki je izstavljena
po izvedeni storitvi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo v ponudbi navesti imena in strokovne
kvalifikacije oseb (serviserjev), ki bodo
izvajale predmetno naročilo.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 16. 5. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza meriloma cena in finančno stanje ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17/03
Ob-90596
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: obnova talnih
obeležb na državnih cestah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se bodo oddala po naslednjih
sklopih:
– sklop 1 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 2 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 3 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 4 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 5 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 6 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 7 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 8 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 9 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije).
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 30. 10.
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno 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.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija Republike Slovenije za ceste, tržaška 19, Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 25. 4. 2003 ob
9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 30,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
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pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 14. 3. 2003.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 115/03
Ob-90463
1. Naročnik: OŠ Duplek.
2. Naslov naročnika: Korenska c. 31,
2241 Sp. Duplek, faks 02 /684-01-84,
02/684-00-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) 1. sklop: meso in mesni izdelki, perutninsko meso in ribe – blago po tretjem
odstavku 19. člena ZJN-1;
1. skupina: svinjsko, goveje, telečje in
perutninsko meso,
2. skupina: mesni izdelki,
3. skupina: ribe;
b) 2. sklop: mleko, mlečni izdelki in
sladoled – blago po tretjem odstavku
19. člena ZJN- 1:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: sladoled;
c) 3. sklop: kruh, pekovski in mlevski
izdelki, testenine – blago po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1;
1. skupina: kruh,
2. skupina: pekovski izdelki,
3. mlevski izdelki,
4. testenine;
d) 4. sklop: razni prehrambeni izdelki
– blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1;
1. skupina: zamrznjena zelenjava,

2. skupina: sirupi in sokovi,
3. skupina. jajca,
4. skupina: olja,
5. skupina: razni izdelki.
e) Ponudnik mora ponuditi določene artikle iz posamezne skupine.
(b) Kraj dobave: OŠ Duplek, Korenska
c. 31, 2241 Sp. Duplek in OŠ Duplek, vrtec Zg. Duplek, Zg. Duplek 8 d, 2241 Sp.
Duplek.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: dobava bo sklenjena za dobo treh let, z začetkom dobave 1. 7. 2003, II. faza postopka
se bo ponovila vsakih 12 mesecev oziroma eno leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: OŠ Duplek,
Korenska c. 31, 2241 Sp. Duplek, Marina
Cafuta – tajnica šole, informacije: ravnatelj
Đano Novak.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure,
najkasneje do 21. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, DDV je vračunan v ceno, nakažete jo na naš TR
01226-6030650117.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 21. 4. 2003, do 12. ure. Ponudba mora biti v zapečateni kuverti. Na kuverti mora biti vidna oznaka. “Ne odpiraj –
Ponudba“ in številka objave tega javnega
razpisa z navedbo predmeta naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Plačilni pogoji: da nudite 30-dnevni plačilni rok.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ Duplek, Korenska c. 31, 2241
Sp. Duplek.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu Zakona o javnih naročilih:
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da ima vzpostavljeno notranjo kontrolo
HACCP-A in nam ga priloži,
– da bo na zahtevo naročnika brezplačno rezal in vakuumsko pakiral meso, mesne
izdelke porcijsko ali po drugačnih zahtevah
naročnika (velja za sklop 1),
– da bo na zahtevo naročnika brezplačno rezal in pakiral kruh in pekovske izdelke
porcijsko ali po drugačnih zahtevah naročnika (velja za sklop 3).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 30. 6. 2003,
datum odpiranja ponudb do 30. 5. 2003.
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12. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in objava predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Osnovna šola Duplek

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
Popravek
Št. 3-1/2003
Ob-90624
V javnem razpisu za vzdrževanje melioracijskih sistemov, vzdrževanje kmetijske infrastrukture in sanacije kmetijskih zemljišč,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27 z
dne 14. 3. 2003, Ob-90052, se popravi
8. točka alinea (c), ki se pravilno glasi: 2.500
SIT na račun št.: 01100-6030960677, odprt pri Upravi RS za javna plačila, sklic:
77-3-1/2003.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
RS
Št. 1/03
Ob-90398
1. Naročnik:
Znanstvenoraziskovalni
center SAZU (ZRC SAZU).
2. Naslov naročnika: Novi trg 2, 1000
Ljubljana, faks 01/425-53-19, e-naslov: zalozba@zrc-sazu.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitve tiska
publikacij, katalogov in drugega tiskanega gradiva.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni
predvidena.
5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na lokaciji izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodbe za izvajanje storitev tiska se bodo sklepale sukcesivno z izbranim izvajalcem v času trajanja veljavnosti predhodno ugotovljene
sposobnosti, tj. v obdobju 36 mesecev od
pravnomočnosti sklepa o priznanju sposobnosti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZRC SAZU,
Založba ZRC - Uredništvo, Gosposka 13/II.
nadstropje, Ljubljana; Milojka Žalik Huzjan.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 3. do
28. 3. 2003 med 9. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.500 SIT + 20% DDV, skupaj 3.000
SIT. Razpisno dokumentacijo se plača pred
prevzemom pri blagajni Založbe ZRC, Ljubljana, Novi trg 2/ I. nadstropje.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 8. 4. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: ZRC SAZU, tajništvo, Ljubljana,
Novi trg 2/II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančni garanciji za resnost ponudbe in za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta zahtevani v ponudbeni fazi razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 927/2003-9
Ob-90355
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ponoviška cesta
15, 1270 Litija.
3. Datum izbire: 5. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
zabojniki za ekološke otoke, tipske izvedbe za zbiranje stekla, plastike in papirja,
fco naročnik, Ponoviška cesta 15, Litija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika temelji na uporabi meril, ki
so bila določena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ekogvid Gvido Krušič
s.p., Kersnikova 6, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 33,804.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,804.000 SIT, 32,414.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 3. 2003.
Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija d.o.o.
Št. 020-174/2002
Ob-90356
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
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plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni izvajalec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: izbrani kandidati bodo pozvani k predložitvi ponudbe skladno s terminskim načrtom naročnika predvidoma trikrat letno.
Vsakokratna odločitev o sprejemu ponudbe
bo kandidatom sporočena v roku 3 dni po
odpiranju ponudb.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
ZRC SAZU

2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega materiala, kraj
dobave: Dunajska 48, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merili za ocenitev ponudb
sta bili ponudbena cena (95%) in odzivni
čas (5%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba,
d.d. (sklop 1), DZS, založništvo in trgovina,
d.d. (sklop 2, 3 in 4), Birocenter, d.o.o.
(sklop 5).
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 3,823.515 SIT,
– sklop 2: 3,236.358 SIT,
– sklop 3: 899.429 SIT,
– sklop 4: 11,821.434 SIT,
– sklop 5: 1,265.985 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 4,349.064,20 SIT, 3,823.515
SIT,
– sklop 2: 4,654.244,75 SIT, 3,236.358
SIT,
– sklop 3: 1,073.267,90 SIT, 899.429
SIT,
– sklop 4: 13,112.863,63 SIT, 11,821.434
SIT,
– sklop 5: 1,265.985 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2003.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

3. Datum izbire: 21. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor:
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zgornja Ložnica: za skupino zelenjava sveža in naravno kisana ter za skupino agrumi,
tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje;
2. Gramis, d.o.o., Noršinska 3, 9000
Murska Sobota: za skupino sadje domače.
7. Pogodbena vrednost:
11. za skupino zelenjava sveža in naravno kisana – 3,339.813,94 SIT,
13. za skupino sadje domače –
1,230.500 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinansto in ostalo sadje – 755.731,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina zelenjava sveža in naravno
kisana: 5,022.729,45 SIT; 3,339.813,94
SIT;
2. skupina sadje domače; 1,441.537,60
SIT; 1,230.500 SIT;
3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje; 850.142,85 SIT; 755.731,70
SIT;
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba velja za čas od 1. 3. 2003
do 31. 3. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 51/16/02
Ob-90369
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.
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Št. 51/11/02
Ob-90370
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11 533.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor:
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Gramis, d.o.o., Noršinska 3, 9000
Murska Sobota: za skupino zelenjava sveža
in naravno kisana ter za skupino agrumi,
tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje.
2. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zgornja Ložnica: za skupino sadje domače;
7. Pogodbena vrednost:
11. za skupino zelenjava sveža in naravno kisana – 3,595.290 SIT,
13. za skupino sadje domače –
1,203.145,65 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinansto in ostalo sadje – 450.560 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina zelenjava sveža in naravno
kisana: 4,777.684,70 SIT; 3,595.290 SIT;
2. skupina sadje domače: 1,621.749,50
SIT; 1,203.145,65 SIT;
3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 507.074,75 SIT; 450.560 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba velja za čas od 1. 11. 2002
do 30. 11. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2003
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 39/02
Ob-90373
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 11. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 110/20 kV-10,5/10,5 kV, moči 31,5 MVA po specifikaciji v razpisni dokumentaciji. Dostava razpisanega blaga je
na temelj transformatorja v RTP Vič.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),

– kakovost izdelave in dobave (15%
delež),
– dobavni rok (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 89,309.160
SIT (vključen DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,226.500 SIT (brez DDV),
74,424.300 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 17. 3. 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 462-02/8-9/2003/0520-010
Ob-90374
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 28. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup 5980 letnih srajc in 6139 zimskih srajc.
Dobava srajc bo po razpisanih lokacijah
naročnika, in sicer po posameznih carinskih uradih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se je preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100) / ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 40,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 40,000.000 SIT 16 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za izdelavo letnih srajc
je bil izbran ponudnik Labod d.d., Seidlova
cesta 35, 8000 Novo mesto.
Za izdelavo zimskih srajc je bil izbran
ponudnik PIK d.d., Kraljeviča Marka 5,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– za letne srajce 22,884.264 SIT,
– za zimske srajce 18,564.336 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za letne srajce 23,565.984 SIT in
22,884.264 SIT,
– za zimske srajce 19,816.692 SIT in
18,564.336 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 1/2001
Ob-90376
1. Naročnik: Hydrovod d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 38,
1330 Kočevje, tel. 01/89-38-170, faks
01/89-38-184.
3. Datum izbire: 6. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vodovodni material za vzdrževanje
in izgradnjo komunalne infrastrukture
po sklopih: sklop A) cevi in fazoni ductil,
sklop B) cevi PE, sklop C) ostali vodovodni material; kraj dobave: Kočevje oziroma dogovorjeno gradbišče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost
za posamezen sklop blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sklop A: CMC Ekocon
d.o.o, Tbilisijska 81, Ljubljana, sklop B) in
sklop C): Coma Commerce d.o.o., Trpinčeva ulica 39, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: CMC Ekocon
d.o.o.: 29,393.420 SIT, Coma Commerce
d.o.o.: 21,969.871 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 29,752.812 SIT;
29,393.420 SIT, sklop B: 3,748.150 SIT;
3,674.700 SIT, sklop C: 18,525.403 SIT;
18,295.171 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je tretjič izvedel drugo fazo omejenega postopka v okviru 3-letnega obdobja.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 16. 11.
2001, št. Ob-58382.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2003.
Hydrovod d.o.o.
Št. 54/2002
Ob-90383
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško.
3. Datum izbire: 6. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava plinskega olja posebne kvalitete za Diesel generator v času remont
2003, količina 80.000 litrov, NE Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v postopku javnega razpisa
je pridobljena samo ena ponudba.

Stran

1478 / Št. 29 / 21. 3. 2003

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002, Ob-73306.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67099.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov Ljubljana

Št. 56/01
Ob-90399
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66; faks
02/33-11-533.
3. Datum izbire: 9. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: premog, 506 ton, Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
specifikacije ponudbe s cenami.
Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Dom Smreka, d.d., Valvasorjeva 12a,
2000 Maribor (za čas od 1. 1. 2003 do
30. 6. 2003) in
– Horizont, d.o.o., Vodovodna 30c,
2000 Maribor (za čas od 1. 7. 2003 do
31. 12. 2003).
7. Pogodbena vrednost: 17,401.846
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,401.846 SIT, 17,401.846 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 44/03
Ob-90545
1. Naročnik: Vrtec Ciciban Sevnica.
2. Naslov naročnika: NMH 22, 8290
Sevnica,
tel.
07/816-16-50,
faks
07/816-16-55.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji naročila z dne 7. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta in količina po sklopih, dobava:
NHM 22, 8290 Sevnica:
1. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
2. sklop: sadje in zelenjava,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: sveže meso,
5. sklop: mesni izdelki,
6. sklop: sadni sokovi in napitki,
7. sklop: testenine, keksi in zamrznjeni izdelki iz testa,
8. sklop: jajca,
9. sklop: perutnina, perutninski izdelki,
10. sklop: ribe in zmrznjena zelenjava,
11. sklop: splošno prehrambeno
blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena do 12 točk,
– kompletnost sklopa do 10 točk,
– rok dobave do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki do
6 točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji do
4 točke,
– reference do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: Pekarna Kruhek Karel Kozole
s.p., Trg Svobode 40, 8290 Sevnica,
2. sklop: ERA d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
3. sklop: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
4. sklop: KZ Sevnica z.o.o., Savska c.
20/c, 8290 Sevnica,
5. sklop: Mesarija Bobič, Marija Bobič
s.p., Prvomajska 26, 8290 Sevnica,
6. sklop: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,
7. sklop: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
8. sklop: Kmetija Grilc, Anton Grilc s.p.,
Pečje 16, 8290 Sevnica,
9. sklop: Hrib d.o.o., Večje Brdo 8,
3224 Dobje pri Planini,
10. sklop: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,

Št. 317/03
Ob-90540
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 3. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: menjava 10,000.000 litrov neosvinčenega motornega bencina euro
super 95.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MOL Slovenija d.o.o.,
Glavna ulica 73, 9220 Lendava.
7. Pogodbena vrednost: /

11. sklop: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 2,544.069,11 SIT,
2. sklop: 7,379.080 SIT,
3. sklop: 2,907.519 SIT,
4. sklop: 5,026.738 SIT,
5. sklop: 2,217.148 SIT,
6. sklop: 1,233.989,48 SIT,
7. sklop: 1,566.407,40 SIT,
8. sklop: 415.800 SIT,
9. sklop: 2,184.880 SIT,
10. sklop: 992.540 SIT,
11. sklop: 5,491.786,96 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop:
3,992.696,80
SIT,
2,544.069,11 SIT,
2. sklop: 8,033.220 SIT, 7,203.550
SIT,
3. sklop: 4,224.772,70 SIT, 2,907.519
SIT,
4. sklop: 5,026.738 SIT, 4,554.560
SIT,
5. sklop: 2,706.303 SIT, 2,217.148 SIT,
6. sklop: 1,300.780 SIT, 1,233.989,48
SIT,
7. sklop: 1,566.407,40 SIT, nekompletno 530.584 SIT,
8. sklop: 542.850 SIT, 415.800 SIT,
9. sklop: 2,184.880 SIT, 2,184.880 SIT,
10. sklop: 992.540 SIT, 982.600 SIT,
11. sklop: 5,491.786,96 SIT, nekompletno 2,025.523,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 115/02.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 12. 2002.
Vrtec Ciciban Sevnica

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Ob-90354
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Prešernova 27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1,
3000 Celje.
3. Datum izbire: 11. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija kotlovnice Lava in rekonstrukcija kotlovnice Nova vas.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference.
Izbrani ponudnik je dosegel večje število točk
glede na opredeljeni merili in kriterije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUP d.d., Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 80,193.541,08
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 102,058.393,20 SIT, 80,193.541,08
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 3. 2003.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 351-03-001/2002
Ob-90357
1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Naslov naročnika: Trg vstaje 11,
2342 Ruše, tel. 02/669-06-44, faks
02/669-06-54.
3. Datum izbire: 22. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: nadzidava zdravstvene
postaje v Rušah.
Kraj izvedbe: Tovarniška cesta 51, 2342
Ruše.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– najnižja končna cena – 85%,
– reference ponudnika – 15%.
Izbran ponudnik je dosegel največje število točk, glede na opredeljena merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marles hiše Maribor
d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš.
7. Pogodbena vrednost: 34,576.793
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,404.110,17 SIT (z DDV),
34,576.793 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2003.
Občina Ruše
Št. 058/2002
Ob-90359
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava klimatov in
distribucije zraka do uporabniških prostorov T1 trakt in ostale manjše investicije ter investicijsko vzdrževanje.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena – 100%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Klima Cerar d.o.o., Zoisova 5, Vir, 1230 Domžale.
7. Pogodbena vrednost: 102,814.689,10
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 126,954.684,15 SIT, 102,814.689,10
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 06/2002
Ob-90361
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,
Grosuplje.
3. Datum izbire: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: Kanalizacija Perovo-Grosuplje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60%, plačilni rok 10%,
reference 20% in rok izvedbe 10 %.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 35,371.824,70
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,896.951 SIT, 35,371.824,70
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis, odprti postopek objavljen v Uradnem
listu RS, št. 88 z dne 18. 10. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2003.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Ob-90397
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.
3. Datum izbire: 28. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba “Zavarovanje
cestno železniškega nivojskega prehoda (NPr) Rakitovec v km 30+360 železniške proge Divača – Rakitovec – državna meja”.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– višina ponudbene cene – vplivnost
60%,
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%,
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 20%.
Izbrani ponudnik je skladno z Navodili ponudnikom iz razpisne dokumentacije zbral
po vseh merilih skupaj najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 54,165.534
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59,232.061,20 SIT; 54,165.534 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
RS Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor
Št. 190/03
Ob-90522
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire:
a) 11. 12. 2002,
b) 9. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe:
– dokončanje del na projektu izvedba parkirišča pri vhodu v kompleks Psihiatrične bolnišnice Vojnik vključno z avtomatsko zapornico in videonadzorom
ter razsvetljavo in sicer:
a) dokončanje elektroinstalacijskih
del,
b) dobava in montaža avtomatske
dvižne zapornice in videonadzornega sistema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izvajalec Ingrad VNG d.d.
Celje je kljub podaljšanemu roku za dovršitev pogodbenih del po svoji krivdi zamujal z
deli za več kot 15 dni. Zaradi navedenega
je naročnik razdrl gradbeno pogodbo št.
801/01 z dne 11. 12. 2001. Nadaljeval je
postopek s pogajanji brez predhodne objave s podizvajalci na projektu zaradi zaščite
izvršenih del pred propadanjem in bližajoče
zime, upoštevajoč pri tem načelo gospodarnosti in učinkovite porabe javnih sredstev. Naročnik je v pogajanjih zagotovil, da
pogodbena cena ni višja od primerljive cene na tržišču in skrbno preveril kakovost
predmeta, ki je predmet javnega naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
a) EHF Elektroinstalacije, Franc Hrastnik
s.p., Griže 98, 3302 Griže,
b) Optis d.o.o., Trnoveljska cesta 2,
3000 Celje.
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7. Pogodbena vrednost:
a) 7,386.151,20 SIT,
b) 8,079.697,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) 1,
b) 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik
Št. 110-1/03
Ob-90526
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba sanacije viadukta Slatina VA 093 na AC odseku Slovenske Konjice - Dramlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nizke in rudarske gradnje d.d., Lavričeva 3, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 651,089.074,08
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 678,849.104,40 SIT in 651,089.074,08
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ur.
l. RS, št. 67-69 z dne 2. 8. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-90527
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste A1 0056
Postojna - Razdrto od km 1,000 do
km 3,600.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. Primorje d.d., Vipavska 3,5270 Ajdovščina + Cestno podjetje
Ljubljana, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana +
CPK d.d. Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 164,952.194,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 170,306.524,80 SIT in 164,952.194,40
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-90528
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste A1 0054 Logatec - Unec od km 4,150 do km 5,850.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + Primorje d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 98,433.444
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 103,609.650 SIT in 98,433.444 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-90529
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba sanacije mosta
čez Ljubljanico pri Vrhniki VA 139 in
VA 140 na AC odseku 052 Brezovica Vrhnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe

je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 218,740.540
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 229,861.218,96 SIT in 218,740.540
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 14-1/02
Ob-90346
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. Datum izbire: 10. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: narivanje in
komprimiranje premoga na deponiji premoga Lakonca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti – do 90 točk,
– izkušnje na podobnih delih – do 10
točk.
Ponudba izbranega ponudnika je cenovno ugodnejša in po razpisanih merilih dosega maksimalno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sekopt d.o.o., Keršičev
hrib 17, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 6.392 SIT/h.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7.800 SIT/h, 6.392 SIT/h.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 103 z dne 29. 11. 2002.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 371-01-11/2003
Ob-90352
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: uporaba
pravnega in poslovnega informacijskega sistema IUS-INFO za potrebe Državnega tožilstva, Državnega pravobranilstva in Senata za prekrške RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postpopek sklenjen s pogajanji
glede na Aneks IV k Splošnemu dogovoru, ki
sta ga dne 28. 11. 2002 sklenila Vlada Republike Slovenije in IUS Software d.o.o.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: naročnina
19.890 SIT, prekoračitve: 120 SIT za vsako
minuto in 12 SIT za vsak kB.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: (
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 3. 2003.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-90390
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-00, matična št. 5022851, davčna št. 1983120, ŽR
50100-630-10014.
3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve izdelave in tiska obrazcev, laserskega izpisovanja variabilnih podatkov, konfekcioniranja/kuvertiranja ter dostava
obrazcev fco pošta Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) reference 15%,
b) najnižja urna postavka za oblikovanje in razvoj novega obrazca za laserski
tisk 5%,
c) vrednost ponudbe 80%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KRO, d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 17,179.200
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,156.000 SIT, 17,179.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 3. 2003.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 538/2003
Ob-90395
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 8,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dnevni prevoz varovancev VDC Koper od kraja bivanja varovancev do enote VDC in nazaj. Storitev se oddaja po relacijah - sklopih, in sicer za enega ali več sklopov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena za posamezno relacijo prevoza (sklopa).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop na relaciji Zazid-Enota Divača-Enota Sežana in nazaj: Avtoprevozništvo Mirko Mahne s.p., Tatre 39, 6234
Obrov;
– sklop na relaciji Butari-Marezige-Enota Koper in nazaj: “Valca“ avtoprevozi, Šavle Edvard s.p., Spodnje Škofije 47, 6281
Škofije.
7. Pogodbena vrednost:
– relacija Zazid-Enota Divača-Enota Sežana in nazaj: 12.369 SIT dnevno;
– relacija Butari-Marezige-Enota Koper
in nazaj: 11.956 SIT dnevno.
V ceno je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za vseh šest
sklopov - 6 ponudb, za relaciji, navedeni v
točki 6 - po dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– relacija Zazid-Enota Divača-Enota Sežana in nazaj: 18.965,80 SIT, 12.369 SIT
dnevno;
– relacija Butari-Marezige-Enota Koper
in nazaj: 12.477 SIT, 11.956 SIT dnevno.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za preostale štiri relacije je bil javni
razpis neuspešen, zato je bil javni razpis za
te relacije ponovljen.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
Varstveno delovni center Koper
Ob-90396
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za
železniški promet 2000 Maribor, Kopitarjeva 5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d. PP infrastruktura, PE investicije,1506 Ljubljana, Kolodvorska 11, telefaks 01/29-14-822, tel. 01/29-14-598 ali
01/29-14-203.
3. Datum izbire: 8. 1. 2003.
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4. Vrsta in obseg storitev: izdelava investicijskega programa “Modernizacija
SV naprav na progi Divača – Koper
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je zbral
maksimalno število točk v skladu z merili v
razpisni dokumentaciji,
a) 70% ponudbena cena po formuli:
Fmin
Fi = --------------- × 70
fi
F min- najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo,
fi- ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo,
b) 20% usposobljenost strokovnega kadra po formuli (upošteva se največ 8 strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izdelavi
dokumentacije, od tega največ 3 s področja ekonomije, 3 s področja tehnologije prometa in 2 za ostala področja, ki so predmet
projekta:
ki
Ki = ------------- × 20
Kmax
ki – število ustrezno usposobljenih strokovnjakov i-tega ponudnika oziroma njegovih partnerjev ali subizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izdelavi dokumentacije, ob pogoju, da je imel ponudnik pravilno ponudbo,
Kmax – število strokovnjakov ponudnika
oziroma njegovih partnerjev ali subizvajalcev z največ ustrezno usposobljenimi strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri izdelavi dokumentacije, ob pogoju, da je ponudnik
imel pravilno ponudbo,
c) 10% rok izvedbe po formuli (mesec
ima 30 dni):
Rmin
R i = ------------ × 10
ri
Rmin – število koledarskih dni potrebnih
za izdelavo projektne dokumentacije ponudnika z najkrajšim rokom za izdelavo, ki je
imel pravilno ponudbo,
ri – število koledarskih dni i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo,
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CEE Inženiring za energetiko in ekologijo d.o.o., Jamova cesta 20,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,940.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,081.200 SIT, 5,940.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 3. 2003.
RS Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor
Št. 01/03
Ob-90470
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-92-01, telefaks 01/588-97-59.
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3. Datum izbire: 14. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
storitev prehrane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega naročila za izbiro ponudnika za izvajanje storitev prehrane se zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika iz razloga, ker naročnik v razpisnem roku ni prejel dveh
samostojnih pravilnih ponudb od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov v skladu s 76. členom
ZJN-1. Postopek oddaje predmetnega javnega naročila se ponovi pod enakimi pogoji
z upoštevanjem vseh zakonskih rokov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 189/03
Ob-90524
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 6. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: urbanistično mnenje in po potrebi sprememba
zazidalnega načrta, lokacijska dokumentacija z vsemi potrebnimi soglasji,
projektna dokumentacija PGD in PZI za
rušenje oziroma gradnjo nadomestnih
objektov; priloga 1A – storitve, št. kategorije 12.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 60 točk,
– število zaposlenih pooblaščenih inženirjev 15 točk,
– reference 10 točk,
– rok izvedbe PZI dokumentacije 8 točk,
– plačilni rok 7 točk.
Po merilih je bila izbrana najugodnejša
ponudba, ki je prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Projektivni biro 91,
d.o.o., Sodna ulica 25, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 4,320.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,077.664 SIT; 4,320.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je oddal naročilo za storitve
po postopku s pogajanji na podlagi ponovnega javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. 115 z dne 27. 12. 2002.
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik
Št. 5384
Ob-90557
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12; 8270
Krško; faks 7-4921-528; tel. 7-4802-436;
e-mail: vesna.deak@nek.si.
3. Datum izbire: 27. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pregled
uparjalnikov s pomočjo metode “Eddy
current“ v času remonta 2003 v NEK.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
3. točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: INETEC, Koturaška 51,
10000 Zagreb, Hrvaška.
7. Pogodbena vrednost: EUR 798.000
(185,136.000 SIT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Podelitev koncesij
Št. 41406-0001/2003
Ob-90377
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina, tel. 03/81-81-700, faks 03/81-81-724.
2. (a) Opis in obseg javnega razpisa:
opravljanje gospodarske javne službe
urejanja pokopališč ter pokopališke in
pogrebne dejavnosti na pokopališčih
Brestovec in Sv. Florijan v Občini Rogaška Slatina.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
3. Kraj izvedbe: Rogaška Slatina, Brestovška cesta 39 in Sv. Florijan.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
5. Datum predvidenega začetka in čas
izvajanja koncesije: predviden začetek izvajanja koncesije je 10. 6. 2003; trajanje koncesije 10 let z možnostjo podaljšanja za eno
leto v skladu z določili koncesijske pogodbe.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Marjan Čuješ.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 25. 4. 2003 med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila!
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 5. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2003 ob 12. uri na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, velika sejna soba št. 211 (1.
nadstropje).
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v ponudbi mora biti določen nosilec posla.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: kot jih določa 14. člen odloka o
načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
54/97, 71/97 in 14/03).
11. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudnik je vezan na
ponudbo do sklenitve koncesijske pogodbe. Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 16. 5. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena
najemnin za grobove za m2 (največ 50 točk),
cene pokopaliških storitev (največ 30 točk),
nudenje drugih uslug (največ 15 točk) in
reference (največ 5 točk).
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 3. 2003.
Občina Rogaška Slatina

Javni razpisi
Št. 404-03-14/2003
Ob-90436
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 in 88/02),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99 in 46/01), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Makedonije
(Ur. l. RS, št. 46/95, MP 12/95) in na
podlagi Protokola druge korespondenčne
seje Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo z dne 27. 2.
2003, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo v letih 2003, 2004 in
2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Makedonije,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in
sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski
od 1 do 3 mesecev;
– sofinanciranje stroškov priprave projekta (potni stroški in stroški bivanja) za obdobje 2004 – 2005, in sicer skupno 10 dni
za prijavitelje, ki bodo projektno prijavo za
slovensko-makedonsko sodelovanje oddali
prvič.
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Makedoniji;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za makedonske raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji (kratki obiski do 12 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 400 USD mesečno v SIT
(za namene dnevnic) za makedonske raziskovalce (dolgi obiski od 1 do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti;
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem
programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev), oziroma s
strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno – tehnološke projekte (navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce s
podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
b) kratka življenjepisa slovenskega in makedonskega vodje projekta z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki
se nanašajo na vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),

e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog
za sofinanciranje: predlog izbora prijav za
nadaljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu, to je skupnem slovensko-makedonskem odboru za znanstveno
in tehnološko sodelovanje, pripravi imenovani slovenski del navedenega odbora, pri
čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov.
Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen
rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Odločitev o izboru prijav za sofinanciranje sprejme skupni slovensko-makedonski
odbor za znanstveno-tehnološko sodelovanje.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2004.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2003, 2004 in
2005“, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Slavi Krušič, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 12. maja 2003 do
14. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
sredo, 14. maja 2003 ob 10. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca junija
2003 po zasedanju skupnega odbora.
14. Razpisna dokumentacija bo po objavi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo
vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in
15. uro pri Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg
OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse dodatne
informacije
pri
Slavi
Krušič,
tel.
01/478-46-71.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-03-15/2003
Ob-90437
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 in 88/02),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
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Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99 in 46/01), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Madžarske (Ur.
l. RS, št. 42/95, MP 11/95) in na podlagi
Protokola šestega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko z dne 28. 11. 2001, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko v letih 2004 in 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer: krajši
obiski do 12 dni in daljši obiski od 1 do 3
mesecev.
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za madžarske raziskovalce ob obiskih v
Sloveniji (kratki obiski do 12 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 440 (mesečno v SIT (za
namene dnevnic) za madžarske raziskovalce (dolgi obiski od 1 do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalno in razvojni dejavnosti;
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport financirane programe dela JRO, ali s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na
področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev), oziroma s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno – tehnološke projekte (navesti šifre in naslove
projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
področjih tehniških ved, biotehnologije (hrana in zdravje), naravoslovnih ved (tehnološko usmerjene fizike, kemije in matematike), varstva okolja, medicinskih ved ter nacionalne dediščine in sodobnih družbenih
izzivov.
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
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a) izpolnjene in podpisane obrazce s
podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
b) kratka življenjepis slovenskega in madžarskega vodje projekta z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
e) pregled predlaganih obiskov za dve leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje: predlog izbora prijav za nadaljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu, to je skupnem slovensko-madžarskem odboru za znanstveno in tehnološko sodelovanje, pripravi imenovani slovenski del navedenega odbora, pri čemer
upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno
ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost in/ali
aplikativnost raziskav, potencialne možnosti
za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Odločitev o izboru prijav za sofinanciranje sprejme skupni slovensko-madžarski odbor za znanstveno-tehnološko sodelovanje.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2004.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2004 in 2005“,
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Slavi
Krušič, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 12. maja 2003 do
14. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
sredo, 14. maja 2003 ob 9. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca leta
2003 po zasedanju skupnega odbora.
14. Razpisna dokumentacija bo po objavi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9.
in 15. uro pri Danijeli Šinkovec na MŠZŠ,
Trg OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse dodatne informacije pri Slavi Krušič (tel.
01/478-46-71).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Št. 404-9/2003
Ob-90585
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
(Ur. l. RS, št. 108/02) in Programa ukrepov
za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 – 2006, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MG), objavlja
javni razpis
za spodbujanje tehnoloških investicij v
letih 2003 in 2004
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe tehnološko razvojnih projektov podjetij,
katerih rezultat bo najkasneje do konca leta
2005 izvedena investicija v nove tehnologije in nove produkte.
Ministrstvo želi z razpisom spodbuditi investicije v tehnološki razvoj, usmerjene v prenos rezultatov razvojno raziskovalne dejavnosti v prakso, v uvajanje novih tehnologij in
novih tehnološko zahtevnih produktov, ki za
podjetje pomenijo tehnološki preskok. Razpis je namenjen podjetjem, ki že danes dosegajo nadpovprečne rezultate kot npr. nadpovprečen delež izvoza v prodaji, nadpovprečna dodana vrednost na zaposlenega.
Ukrep predstavlja eno izmed prioritetnih
usmeritev programa za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, to je pospešitev
pretoka znanja in uvajanja novih tehnologij,
kot pogoja za pridobivanje trajnih konkurenčnih prednosti podjetij in slovenskega gospodarstva.
2.1. Namen razpisa je podpreti strateške projekte podjetij, ki predstavljajo
– prehod iz obstoječe na nove tehnologije v okviru proizvodnega programa, ki je
nujen pogoj za obstoj in uspešno uveljavljanje podjetja na mednarodnih trgih,
– razvoj novih produktov, ki izkoriščajo
in krepijo ključne sposobnosti podjetja (znanje, strateške povezave, trg),
– razvoj tehnologij in produktov naslednje generacije, ki povečujejo konkurenčno
sposobnost podjetij na mednarodnih trgih.
Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo
stroške celovitih tehnološko razvojnih projektov, pri katerih bo prikazan celoten potek
projekta, od industrijskih raziskav, študij tehnične izvedljivosti, priprave investicijske
dokumentacije, izdelave prototipov do izvedbe investicije v uvajanje novih tehnologij
oziroma novih produktov.
Višina sofinanciranja bo odvisna od posameznih namenov v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in lahko znaša največ do:

– 50% za industrijske raziskave,
– 75% za predštudije in študije tehnične
izvedljivosti,
– 25% za predkonkurenčne raziskave
vključno z izdelavo prototipov ter izvedbo
investicije v uvajanje novih tehnologij oziroma novih produktov.
2.2. Upravičeni stroški za izvajanje RR
aktivnosti, ki se bodo priznali, so:
– stroški osebja, raziskovalci, tehniki in
ostalo podporno osebje, ki je zaposleno
izključno za raziskovalno dejavnost;
– stroški instrumentov, opreme, zemlje
ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in
stalno za raziskovalno dejavnost;
– stroški svetovanja in drugih storitev, ki
se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim
znanjem in patenti, ki so kupljeni iz zunanjih
virov;
– dodatni skupni stroški, ki so nastali
neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti;
– ostali stroški delovanja (stroški materiala, energentov in podobno), ki so nastali
neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti.
Upravičeni stroški za investicije v uvajanje novih tehnologij in novih produktov so:
– nakup novih strojev in opreme,
– stroški priprave investicijskih študij in
projektov tehnoloških investicij,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologij,
– stroški dela novo zaposlenih delavcev
za največ dveletno obdobje.
3. Pogoji sodelovanja:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo podjetja
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– dosegajo nadpovprečne deleže izvoza v celotni prodaji oziroma nadpovprečno
dodano vrednost na zaposlenega;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– imajo poravnane obveznosti do države;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ne pridobivajo državnih pomoči za podjetja v težavah;
– za isti namen ne pridobivajo drugih
sredstev državnega ali lokalnega proračuna.
3.5. Do sredstev iz razpisa niso upravičena podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in jeklarstvo. Za podjetja iz panog ladjedelništvo
in transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken je
potrebna posebna obravnava z vidika nadzora nad državnimi pomočmi.
3.4. Podjetja, ki so že sklenile pogodbo
z MG (oziroma bivšem MZT) za izvajanje
predkonkurenčnih raziskovalno razvojnih aktivnosti in niso v celoti izpolnile pogodbenih
obveznosti, vključno z oddajo zahtevanega
končnega poročila za že zaključene projekte, ne morejo kandidirati na sredstva tega
razpisa.
4. Merila za izbiro projektov:
4.1 Popolne vloge bo ocenila razpisna
komisija ministrstva na osnovi razpisanih
meril ocenjevanja in strokovnih ocen neodvisnih ekspertov.
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4.2. Vloga na razpis je popolna, če prijavitelj odda v razpisnem roku zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije.
4.3. Merila za ocenjevanje projektov
Pri odločanju o izboru projektov, prijavljenih na ta razpis bosta bistvenega pomena
oceni ekonomskega (50%) in tehnološkega
(50%) vrednotenja predloga.
Ekonomska ocena zajema:
– oceno ekonomskih kazalcev projekta,
– učinke projekta, merjeno v številu
ohranjenih in novih visoko strokovnih delovnih mest zaradi izvedbe projekta, povečanju dodane vrednosti na zaposlenega in
ohranitvi oziroma povečanju tržnih deležev
in/ali osvajanju novih trgov.
Pri tehnološkem vrednotenju predloga
pa bo ocenjeno:
– tehnološka zahtevnost projekta,
– učinki projekta na zvišanje tehnološke
zahtevnosti produktov,
– delež lastnega znanja, ki je rezultat razvojnega dela partnerjev,
– povišanje vsebnosti znanja v proizvodih, merjeno z višjo zahtevnostjo dela.
5. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo javnega razpisa
– v letu 2003 znaša 1.000 mio SIT,
– v letu 2004 pa znaša 800 mio SIT.
Sredstva za leto 2003 bremenijo proračunsko postavko 4286 proračuna RS, za
leto 2004 pa proračunski postavki 4286 in
1739.
Višina sofinanciranja posameznih projektov je odvisna od števila vlog in doseženih
meril iz 4. točke tega razpisa.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
6. Obdobje za porabo sredstev: obdobje sofinanciranja sta proračunski leti 2003
in 2004.
7. Način prijave in razpisni rok:
Popolna vloga v skladu mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 23. 4. 2003 (velja poštni žig do vključno
22. 4. 2003 ali oddaja v glavni pisarni Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana najkasneje 23. 4. 2003 do
11. ure) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj, vloga na razpis – Dodeljevanje
spodbud za tehnološke investicije“.
Na prednji strani ovojnice morata biti zapisana še: številka objave razpisa v Uradnem listu RS. Na zadnji strani mora biti
napisan polni naslov pošiljatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ne bodo pravilno opremljene, komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
ni javno in bo dne 25. 4. 2003 v prostorih
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa za dodeljevanje spodbud za tehnološko razvojne projekte obveščeni v roku največ 45 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu: http://

www.gov.si/mg/ ali na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če s strani podjetja na spodaj navedeni
e-mail naslov posredujete prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije.
11. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 01/478-32-50, kontaktna oseba: Simona Novak.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja dne 2. 4.
2003, ob 10. uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: simona.novak@gov.si oziroma faksu
01/478-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003
Ob-90586
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Uradni list
RS, št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003
in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
66/01, 103/01, 53/02, 80/02 in 88/02)
in Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih
spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
(Ur. l. RS, št. 108/02), Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za spodbujanje novih domačih
investicij v regije, ki zaostajajo v
razvoju in imajo najvišjo stopnjo
brezposelnosti
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo
proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo
racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije), ki bodo imele ugodne učinke na
novo zaposlovanje, prenos znanja in tehnologije ter spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje.
2.1. Namen javnega razpisa
Namen ukrepa je spodbuditi pritok novih investicij v Pomursko, Podravsko, Zasavsko, Spodnjeposavko, Savinjsko, Koroško, Notranjsko-kraško statistično regijo in
statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, z
znižanjem vstopnih stroškov investitorjev,
katerih naložba bo imela ugodne učinke na
novo zaposlovanje, prenos znanja in tehnologije ter spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
2.2. Upravičeni stroški in višina pomoči
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Ministrstvo bo upravičencem sofinanciralo naslednje upravičene stroške:
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča,
– stroške gradnje ali nakupa objektov,
– stroške nakupa strojev in opreme.
Višina državne pomoči, v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud
lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02), ne
sme preseči 40% upravičenih stroškov investicije.
V primeru, da gre za investicijo malega
ali srednje velikega podjetja, se intenzivnost državnih pomoči lahko poveča do 15
odstotnih točk.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo domači investitorji, ki investirajo v regije, ki zaostajajo v
razvoju in imajo najvišjo stopnjo brezposelnosti:
– s sedežem v Republiki Sloveniji;
– ki niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki imajo poravnane obveznosti do države;
– ki na dan 31. 12. 2002 niso v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki ne pridobivajo in niso v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo, ribištvo, živilsko predelovalna industrija, premogovništvo in jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava z vidika nadzora
nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in
transport, industrija motornih vozil in inustrija sintetičnih vlaken.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci z investicijskimi projekti, ki bodo odprli najmanj 30 novih delovnih mest
do konca leta 2005, za dobo vsaj dveh let.
Upravičenci lahko kandidirajo tudi za dodelitev spodbud za ustanavljanje razvojno
raziskovalnih enot, v okviru katerih bo do
konca leta 2005 odprtih najmanj 5 novih
delovnih mest in pri katerih bo celotna investicijska vrednost presegla 1 milijon EUR.
Kot razvojno raziskovalna enota šteje podjetje ali zaključena organizacijska enota,
katere osnovna dejavnost so raziskave in
razvoj novih tehnologij ali izdelkov.
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo investicije v regije, ki po Navodilu o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 44/01) najbolj zaostajajo v razvoju
(Pomurska, Podravska, Zasavska, Spodnjeposavska).
Investitorji morajo prispevati lastna finanča sredstva najmanj v višini 25% vrednosti investicije, investicijski projekt pa
mora ostati v regiji vsaj še 5 let po dokončanju investicije.
2.4. Merial za izbor investicijskih projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
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Merilo

1.
2.
3.
4.

Število novih delovnih mest
40%
Reference investitorja
20%
Trajnostna naravnanost investicije 20%
Širši učinki projekta na razvoj
regije
20%
Skupaj
100%

Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s
strani podjetij ter višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila prag
višine doseženih točk, do katerega se odobri sofinanciranje projektov ter odstotek sofinanciranja posameznega projekta.
Višina sofinanciranja ne bo mogla preseči 40% upravičenih stroškov posameznega projekta. V primeru, da gre za investicijo
malega ali srednje velikega podjetja, se intenzivnost državnih pomoči lahko poveča
do 15 odstotnih točk.
3. Višina javnega razpisa: okvirna višina
nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za
sofinanciranje investicijskih projektov v letu
2003 znaša 290,000.000 SIT. Sredstva
bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leto 2003.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke 3, je proračunsko leto 2003.
5. Način prijave in razpisni roki: popolna
vloga, v skladu s prejetimi navodili, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do
vključno dne 9. 5. 2003 (velja poštni žig do
vključno 8. 5. 2003 ali oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, najkasneje do 9. 5. 2003 do
12. ure). Vlogo je potrebno oddati v zaprti
ovojnici z navedbo “Ne odpiraj – vloga za
razpis – Nove domače investicije“ in številko
te objave na prednji strani ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne
bodo prispele pravočasno, komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odprla 12. 5. 2003.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vloge.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internetnem naslovu http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf ali
na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-32-27, kontaktna oseba: Barbara
Eberl. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: Barbara.Eberl@gov.si, kamor podjetja lahko posredujejo tudi prošnjo za posredovanje razpisne dokumentacije.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo 7. 4.
2003 ob 10. uri v veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-9/2003
Ob-90587
Na podlagi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
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št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 – popr. in 88/02) in programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 – 2006, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in objavlja
javni razpis
za spodbujanje razvoja tehnoloških
mrež v letu 2003
1. Neposredni uporabnik Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
projektov razvoja tehnoloških mrež na štirih tehnoloških področjih: (1) informacijsko komunikacijske tehnologije, (2) biotehnologija in farmacija, (3) tehnologije vodenja procesov ter (4) okoljske tehnologije in novi materiali.
Za vsako med zgoraj navedenimi področji se za sofinanciranje izbere le en prijavljen projekt.
Spodbujanje razvoja tehnoloških mrež je
ukrep, ki predstavlja usmerjeno vlaganje na
ožjih tehnoloških področjih. Namen razvojne
spodbude je identificirati in podpreti vlaganja
v razvoj znanja in novih tehnologij na tistih
področjih tehnologij, kjer v Sloveniji že obstaja kritična masa znanja in visok interes za
uporabo tega znanja v produktivne namene,
ob sočasni možnosti razširjanja uporabnosti
in dostopnosti novih tehnologij na vsa druga
področja, ki to tehnologijo potrebujejo ali jo
bodo potrebovala v prihodnosti.
Ministrstvo za gospodarstvo je v 2002
izdelalo podrobno analizo tehnoloških področij, kjer ima Slovenija primerjalne prednosti v znanju in sposobnostih tako v nosilcih znanja kot podjetjih, in ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za povečevanje
konkurenčnosti najširšega kroga gospodarstva. Identificirane so bile štiri mreže na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, na področju biotehnologije in farmacije, na področju procesnih tehnologij ter na
področju okoljskih tehnologij in novih materialov. Rezultati razpisa v letu 2003 bodo
pripravljeni strateški načrti razvoja mrež za
naslednje štiriletno obdobje.
2.1. Namen razpisa je podpora projektom razvoja tehnoloških mrež na identificiranih tehnoloških področjih, ki bodo:
– potrdili interes za sodelovanje kar najširšega kroga nosilcev znanja, razvijalcev
tehnologij, uporabnikov tehnologij in ponudnikov storitev,
– izkazali skupno vizijo in priložnost za
uveljavljanje Slovenije kot tehnološko razvojnega partnerja na določenem področju,
– izkazali merljive učinke skupnih vlaganj
v tehnološki razvoj na povečevanje konkurenčnih sposobnosti sodelujočih podjetij in
institucij in
– potrdili prispevek tehnološke mreže k
izboljšanju dostopnosti do znanja in novih
tehnologij za čim večje število skupin proizvodov v različnih dejavnostih.

Ministrstvo bo zainteresiranim skupinam
nosilcev znanja (univerza, razvojno raziskovalne institucije), podjetjem razvijalcem tehnologij, podjetjem uporabnikom tehnologij
in ponudnikov storitev, ki se povezujejo v
tehnološko mrežo v letu 2003, sofinanciralo stroške izdelave predštudij za oblikovanje strategije razvoja mreže za obdobje
2004-2008 in stroške predštudij za pripravo skupnih razvojno raziskovalnih projektov
za uresničevanje strategije. Sofinanciranje
znaša do višine 75% upravičenih stroškov.
2.2. Upravičeni stroški, ki bodo predmet sofinanciranja, so stroški razvojno raziskovalnih aktivnosti povezanih z izdelavo
predštudije:
– stroški osebja, raziskovalci, tehniki in
ostalo podporno osebje, ki je zaposleno
izključno za raziskovalno dejavnost,
– stroški instrumentov, opreme, zemlje
ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in
stalno za raziskovalno dejavnost,
– stroški svetovanja in druge storitve, ki
se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnem
znanjem in patenti, ki so kupljeni iz zunanjih virov,
– dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti,
– ostali stroški delovanja (npr. stroški
materialov, energentov in podobno), ki so
nastali neposredno kot rezultat raziskovalne
dejavnosti.
2.3. Pogoji sodelovanja. Za dodelitev
razvojne spodbude se lahko prijavi skupina
podjetij razvijalcev tehnologij, podjetij uporabnikov tehnologij, nosilcev znanja (univerza, RR organizacije) in ponudnikov storitev,
ki je dosegla dogovor o medsebojnem sodelovanju in izbrala nosilno podjetje, ki se v
imenu skupine prijavi na razpis (v nadaljevanju: predlagatelj vloge).
Dogovor o medsebojnem sodelovanju
vključuje:
– pismo o nameri ali drugo obliko dogovora, ki potrjuje interes povezovanja vseh
sodelujočih za razvoj tehnološke mreže,
– dogovor o nosilnem podjetju, ki bo v
imenu skupine pogodbeni partner z ministrstvom,
– soglasje o skupni viziji oziroma razvojni priložnosti, ki utemeljuje pričakovane dolgoročne učinke razvoja tehnološke mreže.
Predlagatelj vloge je lahko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ima poravnane obveznosti do države;
– ne pridobiva in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje podjetij
v težavah;
– ni za isti namen pridobilo drugih sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna;
– na dan 31. 12. 2002 ni bilo v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija, premogovništvo in jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava z vidika nadzora
nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in
transport, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2.4. Merila za izbiro projektov: popolne
vloge bo ocenila strokovna komisija Ministrstva.
Vloga je popolna, če predlagatelj do
predpisanega roka v javnem razpisu, predloži izpolnjene dokumente po naslednjem
vrstnem redu:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec 2),
– podatki o predlagatelji in sodelujočih
podjetjih in institucijah (obrazec 3),
– dispozicija projekta (vsi obrazci pod 4)
in zahtevane priloge,
– registrski list predlagatelja vloge iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni.
Komisija bo popolne vloge ocenila v dvofaznem postopku.
V prvi fazi bo med prispelimi popolnimi
vlogami izbrala štiri vloge, eno za vsako
izmed štirih razpisanih področij tehnoloških
mrež.
Komisija bo v prvi fazi ocenjevala v skladu z naslednjimi merili:
a) skladnost projekta z nameni razpisa
45%,
b) utemeljenost projekta z vidika interesa podjetij, načrta izvajanja projekta, organizacije izvajanja projekta in predvidenih
učinkov projekta 40%,
c) finančna konstrukcija projekta z vidika
strukture stroškov in transparentnosti finančne konstrukcije ter skladnosti stroškov z
načrtom izvajanja projekta 15%.
V drugi fazi bo komisija med štirimi izbranimi vlogami določila višino sofinanciranja za vsak projekt na podlagi naslednjih
meril:
a) velikost in celovitost projekta,
b) realnost izvedbe.
3. Višina sredstev:
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
v letu 2003 znaša 150,000.000 SIT.
Sredstva Ministrstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za
leto 2003. Okvirna višina razpisanih sredstev za razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog in vrednosti predloženih projektov bo strokovna komisija določila prag
višine doseženih točk, nad katero se odobri
sofinanciranje projektov ter višino sofinanciranja posameznega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje sofinanciranja je proračunsko leto 2003.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 15. 4.
2003 (velja poštni žig do vključno 14. 4.
2003 ali oddaja v glavno pisarno Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
najkasneje do 15. 4. 2003 do 12. ure) v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – vloga
na razpis“, z navedbo naslova “Spodbujanje razvoja tehnoloških mrež“ in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in ne bodo pravilno opremljene, komi-

sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 18. 4. 2003.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od datuma odpiranja
vlog.
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek od 9.
do 11. ure po tel. 01/478-33-26, kontaktna oseba: mag. Peter Polajnar.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti na naslov Peter.Polajnar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-03-12/2003/1
Ob-90588
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF, Ljubljana, na
podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02) in
9. člena Pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne
in visokošolske organizacije (Ur. l. RS, št.
48/02) objavlja
javni razpis
za financiranje usposabljanja mladih
raziskovalcev v letu 2003
1. Ime in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je financiranje usposabljanja
mladih raziskovalcev v raziskovalnih skupinah raziskovalnih in visokošolskih organizacij za pridobitev doktorata znanosti.
3. Pogoji razpisa:
a) Kandidata za mladega raziskovalca (v
nadaljevanju: kandidat) lahko prijavi:
– raziskovalna ali visokošolska organizacija, ki izvaja raziskovalne programe oziroma projekte, ki jih sofinancira ministrstvo,
– raziskovalna skupina mednarodne
medvladne organizacije,
– raziskovalna skupina tuje pravne osebe, ki so jo v zamejstvu ustanovili Slovenci
oziroma je v njihovi večinski lasti in je nacionalnega pomena za ohranjanje Slovencev v
zamejstvu (v nadaljevanju: predlagatelj).
b) Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije ali Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki se
lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod
enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije,
– je tuj državljan, pod pogojem, da se
uporablja načelo vzajemnosti,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00,
– ni starejši od 28 let (v primeru, da je
kandidat brez finančne podpore ministrstva
že opravil študijski program za pridobitev magisterija, pa ne sme biti starejši od 30 let).
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c) Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec
(Obrazec: 01-09/03) in samostojne priloge:
– okvirni program raziskovalnega usposabljanja v raziskovalni skupini,
– seznam raziskovalnih projektov oziroma raziskovalnih programov, ki jih (so)financira ministrstvo, izvajajo pa se v raziskovalni
skupini,
– dokazilo o državljanstvu,
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija,
– dokazilo o opravljeni diplomi oziroma
zagovoru magisterija je treba dostaviti ministrstvu najkasneje do 15. 9. 2003,
– pisno izjavo organizacije kandidatove
zaposlitve (če to ni raziskovalna oziroma visokošolska organizacija), da bo kandidata v
času usposabljanja razbremenila delovnih
dolžnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojnega dela in podiplomskega študija,
– pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene
s pravilnikom.
4. Merila za ocenjevanje prijav:
a) Ustreznost mentorja se oceni z vidika mednarodnih znanstvenih referenc in
njegove uspešnosti pri prenosu znanja in
dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev.
Mentor mora izpolnjevati pogoje, določene s predpisi s področja raziskovalne dejavnosti:
– imeti mora doktorat znanosti,
– objavljena znanstvena dela v mednarodno priznanih publikacijah, v zadnjih treh
letih,
– biti mora v delovnem razmerju v raziskovalni skupini predlagatelja,
– sodelovati mora v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem
projektu, ki ga sofinancira ministrstvo.
b) Ustreznost raziskovalne skupine predlagatelja se oceni na podlagi:
– znanstvene odličnosti raziskovalne
skupine (glede na kazalce znanstvene uspešnosti), inovativnosti in njenega pomena za
razvoj področja,
– povezanosti raziskovalne skupine z
uporabniki,
– rezultatov raziskovalne skupine pri
dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev,
– razvojnih možnosti organizacije,
– ocene kadrovskih potreb in razvojnih
možnosti področja.
c) Ustreznost kandidata se oceni z vidika uspešnosti dodiplomskega oziroma podiplomskega študija, starosti kandidata, prejetih nagradah in priznanjih in morebitnih
raziskovalnih rezultatov.
d) Program usposabljanja se oceni z
vidika zahtevnosti programa usposabljanja,
njegove zasnove in znanstvene relevantnosti.
5. Čas financiranja doktorskega usposabljanja je največ 4 leta in šest mesecev.
6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: orientacijska višina sredstev za izvedbo
programa razpisa v letu 2003, ki se bo začel
izvajati s 1. oktobrom 2003, je 310 mio SIT.
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7. Oblika, rok in način oddaje prijav:
a) Opremljenost prijave:
– vidna označba: “ Ne odpiraj – prijava
za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev “,
– naslov ministrstva,
– naslov predlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako “ Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev “ je
lahko samo ena prijava, skupaj s fotokopijo.
b) Ovojnica s prijavo za financiranje mora z oznako: “Ne odpiraj – prijava za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev“, prispeti v glavno pisarno Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke, do vključno 24. junija 2003 do
12. ure.
8. Datum odpiranja prijav: v roku dostavljene in pravilno označene prijave bo
odprla Komisija za odpiranje prijav, dne 2.
julija 2003 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana.
Nepravočasno in nepravilno označene
prijave ter prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, bodo vrnjene predlagatelju.
9. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo o rezultatih izbora kandidatov predvidoma obveščeni v 45 dneh od zaključka
razpisa.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak
delavnik od 7. do 16. ure na recepciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana, ali na spletni strani
http//www.mszs.si.
11. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za šolstvo, znanos in šport, na telefonskih
številkah: 01/478-46-10, 01/478-46-59,
01/478-46-60,
01/478-46-61
in
01/478-46-62.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Ob-90521
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, na podlagi 6. in 7. člena Odloka
o posebni in podrejeni rabi javnih površin
(Ur. l. RS, št. 90/99) objavlja
javni razpis
za oddajo javne površine za gostinske
vrtove
1. Predmet javnega razpisa je oddaja javne površine: za gostinske vrtove, ki niso
povezani z obstoječim gostinskim obratom
na naslednjih lokacijah:
– Ploščad pred Modno hišo na Cigaletovi ulici (gostinski vrt),
– Prešernov trg (gostinski vrt),
– Petkovškovo nabrežje (gostinski – sladoledni vrt).
2. Javno površino za gostinske vrtove
oddajamo za 4 leta na podlagi letnih dovoljenj.
3. Razpisa za gostinske vrtove se lahko
udeležijo fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti
in izpolnjujejo pogoje določene z zakonom.
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4. Ponudba mora izpolnjevati zahtevane
pogoje iz razpisne dokumentacije, ki jo
stranka dvigne ob predložitvi dokazila plačila 5.000 tolarjev na Oddelku za gospodarske javne službe in promet, Mestne uprave,
Mestne občine Ljubljana, Trg MDB 7, soba
201, vsak delavnik od 8. do 12. ure. Plačilo
v višini 5.000 tolarjev se nakaže na transakcijski račun, številka: 01261-0100000114
z oznako MOL – izvrševanje proračuna,
sklic na št. 00-121-09000-03.
5. Po obravnavi prispele ponudbe posameznega ponudnika bo izbranemu ponudniku izdano dovoljenje za rabo javne površine po tem javnem razpisu za tekoče leto
od 15. aprila do 15. oktobra z možnostjo
podaljšanja.
6. Ponudnik bo za rabo javne površine
za gostinski vrt plačal takso za tekoče leto,
v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni
rabi javnih površin, v naprej.
7. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bodo
upoštevana naslednja merila:
– ureditev in videz gostinskega vrta,
– vsebina in kakovost gostinske ponudbe,
– kulturna in turistična ponudba,
– dodatna ponudba,
– program sodelovanja pri turistični ponudbi MOL pri njenih prireditvah,
– reference,
– obratovalni čas,
– najvišje enkratno nadomestilo za celotno razpisano obdobje.
8. Rok za oddajo ponudb je 14. april
2003 do 12. ure na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, soba
201, Trg MDB 7, Ljubljana.
9. Ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti v zapečateni ovojnici na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, soba 201, 1000
Ljubljana, z oznako: “Javni razpis za oddajo
javne površine za gostinske vrtove – Ne
odpiraj“. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.
10. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bodo v skladu s
pogoji javnega razpisa iz razpisne dokumentacije.
11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 10 dni po izteku roka določenega v
8. točki tega razpisa.
Mestna občina Ljubljana
Ob-90350
Na podlagi poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih sredstev namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Razkrižje, objavlja RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju
z Občino Razkrižje ter Novo Ljubljansko
banko d.d., Podružnica Pomurje, Raiffeisen Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota, SKB Banko d.d. Ljubljana, PE
Murska Sobota, Banko Koper d.d., PE Murska Sobota, Novo KBM d.d., Podružnica
Pomurje-LLT
razpis
za pospeševanje malega gospodarstva
v Občini Razkrižje za leto 2003

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Razkrižje v skupni višini 12,000.000
SIT za kreditiranje investicijskih projektov.
Za kredite lahko RRA Mura d.o.o. Garancijska shema za Pomurje dodeljuje garancije
v višini 50-70%, vendar garancija ne more
presegati 5,000.000 SIT.
2. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– imajo sedež dejavnosti na območju
Občine Razkrižje,
– med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– v primeru zavarovanja kredita z garancijo RRA Mura “Garancijska shema za Pomurje“ morajo imeti status člana Garancijske sheme za Pomurje.
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcu:
– katerega izvedba projekta pomembneje vpliva na razvoj občine,
– zagotavlja trajna in kvalitetna delovna
mesta,
– zaposluje nezaposlene z območja občine,
– ki bo izpolnil pogoje institucije.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Kredit in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišč.
4. Pogoji za dodelitev kreditov
4.1. Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
– obrestna mera za kredite znaša TOM
+ 2,5%,
– doba vračanja kredita je do največ 5
let.
4.2. Garancije
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit,
– garancija ne more presegati zneska
5,000.000 SIT, oziroma 50-70% poroštva
odobrenega kredita,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo z
RRA MURA GS za Pomurje s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
5. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz “obrazca Investicijski
krediti – Garancije – vloga, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:
– Občina Razkrižje, Razkrižje 42, Razkrižje, tel. 02/584-99-00, ga. Mlinarič,
– RRA MURA d.o.o., Lendavska 5/a,
Murska Sobota, tel. 02 536-14-64, g. Wolf.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo
se oddajo v 2 izvodih na sedežu Občine
Razkrižje.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo je 10. 5.
2003.
7. Obdelava vlog: nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 15
dneh od obravnave na komisiji.
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Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o., Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Ob-90351
Na podlagi poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in Poslovnega načrta Razvojnega sklada “Sinergija“ ter Poslovnega načrta Razvojne agencije Sinergija za
leto 2003, objavljajo RRA Mura, Murska
Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v
sodelovanju z Razvojno agencijo Sinergija
ter Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko d.d.
Maribor, PE Murska Sobota; SKB Banko
d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota; Probanko d.d. Maribor, Ekspozitura Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska Sobota;
Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva na območju občin
Razvojne agencije Sinergija za leto
2003
– za Občine Beltinci, Moravske Toplice,
Puconci, Gornji Petrovci, Šalovci,
Hodoš, Kuzma, Grad, Cankova in
Rogašovci
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni predvideni okvirni višini 100,000.000 SIT, za
katere bo lahko RRA Mura Garancijska shema za Pomurje dodeljevala garancije v višini 50 – 70%, vendar garancija ne more
presegati 5,000.000 SIT.
Delež sredstev za prosilce iz posamezne
občine je odvisen od višine sredstev, ki jih je
prispevala občina za zagotovitev skupnega
kreditnega (garancijskega) potenciala.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT;
– obrestna mera za kredite znaša TOM
+ 2,5%;
– doba vračanja kredita je do največ
5 let;
– kredit se lahko zavaruje z garancijo
RRA Mura in/ali drugim za banko sprejemljivim zavarovanjem.
2.2. Garancije
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit;
– garancija ne more presegati zneska
5,000.000 SIT, oziroma 50–70% poroštva
odobrenega kredita;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mura GS za Pomurje s poroki na podlagi notarskega sporazuma.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme in zagotovitev trajnih
obratnih sredstev;
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov;
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– gospodarske družbe, ki so v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah uvrščene med majhna podjetja;
– samostojni podjetniki posamezniki;
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost kot pretežno dejavnost in se dodatno ukvarjajo z dopolnilno ali dodatno dejavnostjo;
– imajo sedež dejavnosti na območju občin Razvojne agencije Sinergija v občinah
Beltinci, Moravske Toplice, Puconci, Gornji
Petrovci, Šalovci, Hodoš, Kuzma, Grad,
Cankova in Rogašovci;
– med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev;
– v primeru zavarovanja kredita z garancijo, morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske sheme za Pomurje.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Prednost pri dodelitvi kreditov in garancij bodo imeli projekti, ki bodo poleg kriterijev banke izpolnili še naslednje prednostne
kriterije:
– ustanavljanje oziroma soustanavljanje
podjetij, katerih ustanovitev bo doprinesla k
lokalnemu razvoju;
– spodbujanje oziroma razvoj podjetništva v kmetijstvu (dopolnilne dejavnosti na
kmetijah);
– dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje sodobnih tehnološko in ekološko neoporečnih procesov;
– pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v podjetništvu;
– razširitev poslovanja obstoječih enot
malega gospodarstva;
– razširitev poslovanja zasebnikov, ki
opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti;
– povečanje zaposlovanja in ohranjanje
delovnih mest;
– dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in
ki nadomeščajo uvoz;
– dejavnosti, ki sovpadajo z razvojnimi
usmeritvami matičnih občin.
6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca “Krediti / Garancije – vloga – 2003“, ki ga prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva 3, Moravske Toplice, tel. 02/
538-13-50,
– RRA Mura, Murska Sobota, Lendavska 5/a, tel. 02/ 536-14-61.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo na Razvojno agencijo Sinergija, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice.
7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do porabe sredstev oziroma najpozneje do
15. 12. 2003.
8. Obravnava vlog: prva obravnava prispelih vlog bo po 15. aprilu 2003, potem
pa praviloma vsak mesec.
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni
predvidoma v 15 dneh od obravnave na
komisiji in sklepa kreditnega odbora poslovne banke.
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Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
9. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na Razvojni agenciji
Sinergija, Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
tel. 02/538-13-52 oziroma e-mail info@sinergija.si. Kontaktni osebi sta Renata Kočar in Mojca Breščak.
Razvojna agencija Sinergija,
Razvojni sklad ‘Sinergija’
Moravske Toplice
Regionalna razvojna agencija Mura,
Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Št. 5/03
Ob-90349
Občina Velike Lašče na podlagi 5. in
42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 9/92), ter 7. člena Statuta
Občine Velike Lašče (Ur. l. RS, št. 15/99)
objavlja
ponovni javni razpis
za podelitev koncesije na področju
fizioterapije v Občini Velike Lašče
1. Predmet razpisa je podelitev nadomestne koncesije za opravljanje fizioterapije v
Občini Velike Lašče.
2. Dejavnost se bo izvajala v prostorih
zdravstvene postaje Velike Lašče, za katere
koncesionar sklene najemno pogodbo z
Občino Velike Lašče.
3. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje, za katere mora v prijavi na
razpis priložiti ustrezna dokazila:
– ima zahtevano izobrazbo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– obvlada slovenski jezik,
– izpolnjuje druge pogoje iz 35. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti.
4. Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke razpisa vlogi priložiti tudi:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazila o strokovnem izpopolnjevanju,
– izjavo, s katero se zavezujejo, da bodo z Občino Velike Lašče sklenili najemno
pogodbo za prostore, namenjene fizioterapiji in dejavnost, ki je predmet koncesije,
opravljali izključno v teh prostorih,
– izjavo, da bodo pri svojem delu uporabljali lastno opremo,
– urnik dela v zdravstveni postaji Velike
Lašče.
5. Koncesija se podeljuje za nedoločen
čas.
6. Koncesijo za opravljanje fizioterapije
podeli z odločbo Občina Velike Lašče po
poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, mnenju pristojne
zbornice ali strokovnega združenja in soglasju Ministrstva za zdravje.
7. Kandidati oddajo vloge skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprtih ovojnicah do 5. maja 2003 na naslov Občina
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče, s pripisom “javni razpis – fizioterapija“. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov kandidata.
8. O izboru bomo kandidate obvestili v
30 dneh po preteku roka za zbiranje vlog.
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9. Datum odposlanja zahteve za objavo:
11. 3. 2003.
Občina Velike Lašče
Št. 002-03-111/2003
Ob-90381
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Gorišnica objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2003, ki jih
bo v letu 2003 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje
športne dejavnosti.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
šport otrok in mladine:
– tekmovanja šolskih športnih društev;
šport v društvih:
– šport mladih - selektivni šport (šport
za dosežke),
– športnorekreativna dejavnost odraslih
- množične prireditve,
– tekmovalni šport,
– vrhunski šport;
šolanje in izpopolnjevanje kadrov.
3. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten z navedenimi viri sofinanciranja.
5. Prijave je potrebno poslati najkasneje
14 dni po tej objavi na naslov Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica, s pripisom - za programe športa.
6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za vrednotenje
športnih programov v Občini Gorišnica.
7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa.
Občina Gorišnica
Št. 11/03
Ob-90385
Na podlagi 7. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) ter na podlagi
5., 6. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju
športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik, št. 1/03) objavlja Mestna občina Velenje
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Velenje v letu 2003
I. Predmet razpisa
MO Velenje z Odlokom o proračunu MO
Velenje za leto 2003 in z Letnim programom športa MO Velenje za leto 2003 zagotavlja namenska sredstva za izvajanje
športnih programov v MO Velenje. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, kot sledi:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
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– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov;
2. športna rekreacija;
3. kakovostni in vrhunski šport;
4. šport invalidov;
5. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
6. znanstvenoraziskovalna dejavnost;
7. založniška dejavnost;
8. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve;
9. informacijski sistem na področju
športa;
10. delovanje društev in športnih zvez
na ravni lokalne skupnosti.
II. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Velenje ali so
registrirani izključno na regijskem nivoju in
vključujejo tudi občane Občine Velenje,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo,
– so registrirani najmanj eno leto v ŠZ
Velenje.
Kot kandidati za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko,
ob izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju
MO Velenje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
nacionalnega programa.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis
ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z
razpisno dokumentacijo, v letu 2003 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Velenje.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah, navedenih v točki I., kandidirajo
na razpisu le enkrat. Športne zveze lahko
za sredstva za športne programe kandidirajo le z lastnimi športnimi programi.
III. Rok in način prijave
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na priloženih izpolnjenih obrazcih, z vsemi zahtevanimi prilogami.
Prijavo lahko pošljejo v dveh izvodih s
priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
vložišče, 3320 Velenje.

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis “Razpis – Šport 2003”, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene vložišču
MO Velenje najkasneje do 2. 4. 2003 do
12. ure. Po tem datumu prejetih prijav komisija ne bo upoštevala v postopku točkovanja in razdelitve sredstev.
IV. Vsebina prijave
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Vsaka prijava mora vsebovati najmanj
Obrazec 1 razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in
pregledno. Kandidat izpolni glede na vsebino programa ustrezen obrazec za vsak
posamezen program in za vsako posamezno skupino.
Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo.
V. Informiranje kandidatov
Vse dodatno potrebne informacije lahko
kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjih naslovih: Mestna občina
Velenje, Urad za negospodarske javne službe, tel. 03/89-61-677, Športna zveza Velenje, Šaleška 3 Velenje.
VI. Postopek obravnave prijav
Strokovna komisija za šport bo pravočasno prispele prijave odprla in pregledala njihovo vsebino najkasneje v petek, 4. 4.
2003, ter v nadaljnjem postopku le-te v skladu s točkovnim sistemom pravilnika programe točkovala in rezultate predstavila najkasneje do 24. 4. 2003. V roku do 14. 4.
2003 lahko Urad za negospodarske javne
službe pozove kandidate k dopolnitvi vlog.
Nedopolnjenih vlog v nadaljnjem postopku ne obravnava.
Strokovna komisija poda poročilo o rezultatih razpisa županu Občine Velenje najkasneje v sredo, 30. 4. 2003. Župan poročilo
objavi na sedežu Športne zveze Velenje in
MO Velenje najkasneje do 5. 5. 2003.
V roku do najkasneje 13. 5. 2003 lahko
kandidati podajo pripombe na podano poročilo, ki jih župan obravnava in upošteva v
končni razdelitvi proračunskih sredstev za
leto 2003.
Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne
službe
Št. 02502-0001/02
Ob-90675
Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu
Občine Žirovnica za leto 2003 (UVG, št.
8/03) in 4. člena predloga Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žirovnica, župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
humanitarnih in invalidskih organizacij
za leto 2003
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:
– posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in
nediskriminaciji invalidov,
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– programe humanitarnih organizacij, s
katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne
stiske in težave posameznikov in skupin,
– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
2. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidske organizacije, to so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in njihovi zakoniti zastopniki,
zaradi uveljavljanja posebnih potreb in interesov invalidov in izvajalke posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih
na značilnosti invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov. Dejavnosti invalidskih
organizacij lahko zajemajo tudi posamezne sestavine dobrodelnosti in samopomoči;
– humanitarne organizacije, to so organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo posamezniki, predvsem neposredno prizadeti
za zagotavljanje posebnih potreb za čimbolj
enakopravno vključevanje v življenje in dobrodelne organizacije, ki jih ustanovijo človekoljubi zato, da bi prispevali k reševanju
socialnih stisk in težav drugih oseb oziroma
da bi pomagale ljudem, katerih življenje je
ogroženo.
3. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so po uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene pod šifro dejavnosti N/85.322,
N/85.323,
– da izvajajo programe za funkcionalno,
socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju Občine Žirovnica,
– program ima postavljene cilje, ki so v
skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov/članstva oziroma so v
interesu Občine Žirovnica,
– program ima pregledno in jasno finančno konstrukcijo, ki vključuje vse prihodke
in odhodke programa,
– da se iste dejavnosti ne izvajajo v okviru javne službe,
– da so pravočasno posredovale finančno ovrednotena poročila o izvedbi programov, če so prejela sredstva za preteklo koledarsko obdobje,
– ima zagotovljen najmanj 50% delež sofinanciranja programov iz drugih virov,
– vsaka organizacija lahko na razpis kandidira le z 1 programom.
4. Višina razpoložljivih sredstev je
815.000 SIT.
5. Prijava se vloži na posebnem obrazcu, ki ga dobite na sedežu Občine Žirovnica, Breznica 3.
Ponudba mora vsebovati tudi:
– vsebinski opis programa ter plan dela
in jasno finančno konstrukcijo,
– opis programa, ki se bo izvajal na območju Občine Žirovnica, z navedbo števila
uporabnikov teh storitev oziroma pomoči,
– dokazilo o izkušnjah in kvalifikaciji nosilca in drugih izvajalcev programa za delo
na socialnovarstvenem področju.
6. Prijavo pošljite na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom “prijava na razpis za sofinanciranje
programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2003“ do vključno 30. 4.
2003.
Občina Žirovnica

II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež
v Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra s
katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji in potrdilo o plačani varščini.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno
ali osebno vročiti na naslov: ZPO Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje, v kuverti z oznako:
“Ponudba za nakup delovnega stroja“.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
8. 4. 2003. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 240.000 SIT od izklicne
bruto cene na transakcijski račun ZPO Celje, št. 06000-0898236886, z navedbo
“varščina za javno dražbo“.
Plačana varščina bo izbranim ponudnikom
vračunana v ceno, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izbiri ponudnikov.
Odpiranje pisnih ponudb bo 9. 4. 2004,
v prostorih ZPO Celje.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 15 dneh po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
DDV, stroške cenitve, sestave in overitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastništva delovnega
stroja plača kupec.
Vse druge informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
03/42-82-650.
ZPO Celje

Javne dražbe
Ob-90394
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, Mežica, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremične,
ki bo 7. 4. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, Mežica.
1. Predmet javne dražbe je: poslovno
stanovanjska hiša, Center 107, Črna na Koroškem, ZKV št. 615, parc št. 257/4, st.
stan. stavbe v izmeri 293 m2, dvorišče v
izmeri 43 m2, skupaj 336 m2.
2. Izklicna cena za nepremičnino je
3,800.000 SIT.
3. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Predstavnik pravne osebe se mora izkazati s pisnim pooblastilom
pravne osebe in izpisom iz registra za pravno osebo, fizična oseba pa z osebnim dokumentom, pri čemer mora predložiti tudi
potrdilo o državljanstvu.
4. Pred javno dražbo mora ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun št. 20470-0016331453
pri Koroški banki d.d. Slovenj Gradec, bančna skupina Nove LB, s pripisom “varščina
za javno dražbo“.
5. Pred začetkom javne dražbe se mora
ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom. Varščino bomo uspešnemu ponudniku vračunali v kupnino, drugemu pa brez
obresti vrnili v 15 dneh po končani dražbi.
6. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
kupnino v celoti poravnati v roku 30 dni po
javni dražbi. Kolikor kupnina ni poravnana v
30 dneh, prodajalec varščino obdrži, s kupcem pa ni dolžan skleniti prodajne pogodbe. Po poravnavi kupnine bo prodajalec v
nadaljnjih 15 dneh sklenil s kupcem prodajno pogodbo. Davščine na nepremičninah
in druge dajatve ter stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec.
7. Nepremičnine in premičnine se prodajajo po načelu videno kupljeno.
8. Vse morebitne dodatne informacije in
možne termine ogleda nepremičnine lahko
ponudniki dobijo na naslovu Rudnik svinca
in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, Mežica, oziroma po telefonu
02/87-00-160.
Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju, d.o.o.
Ob-90518
ZPO Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje, na komisija za prodajo na podlagi sklepa
upravnega odbora objavlja
prodajo premičnin
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna
dražba)
I. Predmet prodaje je: delovni stroj Prinoth, teptalec snega BIG Turbo, letnik
1978.
Neto izklicna cena je 892.438,80 SIT.
Z vštetim 20% davkom znaša izklicna cena delovnega stroja 1,070.926,60 SIT.

Razpisi delovnih
mest
Št. 178/03
Ob-90519
I. Na podlagi 62. člena v povezavi z
71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji
delovnih mest, Klinični center Ljubljana razpisuje:
a) delovno mesto glavne medicinske
sestre SPS Stomatološka klinika.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih,
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– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro SPS Stomatološka klinika po pridobitvi soglasja strokovnega direktorja SPS ter mnenja strokovnega kolegija zdravstvene nege SPS za dobo 4 let.
b) delovno mesto glavne medicinske
sestre Centra za pljučne bolezni in alergijo, SPS Interna klinika.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro Centra za pljučne bolezni in alergijo, SPS Interna klinika po pridobitvi soglasja vodje centra ter mnenja
strokovnega kolegija zdravstvene nege za
dobo 4 let.
II. Na podlagi 55. člena v povezavi z
71. členom Statuta, Klinični center Ljubljana razpisuje:
a) delovno mesto vodje Urgentnega kirurškega bloka.
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Generalni direktor KC bo imenoval vodjo Urgentnega kirurškega bloka za dobo
4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana, s pripisom “za razpisno komisijo“ in navedbo delovnega mesta za katerega kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Ob-90530
Na podlagi 21. člena statuta ZD Logatec
in sklepa sveta zavoda ZD Logatec z dne
6. 3. 2003 razpisujemo delovno mesto
direktorja zavoda.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske smeri;
– 5 let delovnih izkušenj v svoji stroki;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da predloži program dela in razvoj zavoda.
Mandat traja 4 leta.
Prijava z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev s programom dela in razvoja
zavoda, naj kandidat/ka pošlje v roku 8
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dni po tej objavi na naslov: Zdravstveni dom
Logatec, Notranjska c. 2, 1370 Logatec s
pripisom “Svet zavoda - za razpis direktorja“.
O izbiri bomo kandidata obvestili v roku
30 dni od odločitve sveta zavoda.
ZD Logatec
Ob-90583
Na podlagi prvega odstavka 17. člena
Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.
87/01) in 9. člena Odloka o ustanovitvi
Knjižnice Toneta Seliškarja (Uradni vestnik
Zasavja, št. 22/02) svet knjižnice razpisuje
delovno mesto
direktorja – direktorice Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visoka izobrazba humanistične smeri
ter 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti od tega vsaj 3 leta delovnih izkušenj
na vodilnih ali vodstvenih delih v knjižnični
dejavnosti,
– višja izobrazba humanistične smeri ter
20 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti od tega vsaj 10 let delovnih izkušenj
na vodilnih ali vodstvenih delih v knjižnični
dejavnosti,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– predložiti morajo program dela zavoda.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja.
Mandat direktorja traja pet let.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v petnajstih dneh po objavi tega razpisa v zaprti
kuverti z označbo “razpis za direktorja/ico
Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje“ na naslov: Knjižnica Toneta Seliškarja, Ulica 1.
junija 19, 1420 Trbovlje.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Toneta Seliškarja
Trbovlje
Št. 197-3/03-2
Ob-90627
Občina Vojnik razpisuje razpisuje prosto
delovno mesto
strokovni sodelavec za družbene dejavnosti
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– lahko pripravnik,
– znanje osnov operacijskega sistema
Windows 98 ali 2000 in programa MS Office 97 ali 2000,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o delavcih v državnih organih.
Izbrani kandidat bo moral opraviti strokovni izpit iz ZUP v 2 mesecih po pričetku
delovnega razmerja. Delovno razmerje bo
sklenjeno za določen čas 1 leto s polnim
delovnim časom.
Delodajalec si pridržuje pravico, da po
razpisu ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
Rok za prijavo je vključno 31. marec
2003.

O izbiri bomo kandidate obvestili v
30 dneh po izteku roka za prijavo.
Občina Vojnik
Št. 111-4/2003-0515
Ob-90637
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Domžalah.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Ob-90631
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana in SŽ – Stroji in tehnološka
oprema d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem (v nadaljevanju: prodajalec),
ki jih v postopku prodaje odvisnih družb
Slovenskih železarn d.d. kot kapitalskih naložb Republike Slovenije zastopa Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije (v nadaljevanju: komisija), na podlagi Zakona o
privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni list
RS, št. 13/98), Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2002-2003 (Uradni list RS, št.
103/01) in Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in
62/01) objavljata
poziv
za javno zbiranje ponudb
za nakup 80% poslovnega deleža
družbe Kovani valji Ravne, podjetje za
proizvodnjo kovanih valjev d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem
1. Ta poziv je objavljen z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup 80% poslovnega deleža družbe Kovani valji Ravne, podjetje za
proizvodnjo kovanih valjev d.o.o., Koroška
cesta 14, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: “Kovani valji Ravne d.o.o. ali družba“),
ki je v 100% lasti SŽ – Stroji in tehnološka
oprema d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je 80% poslovni delež družbe Kovani valji Ravne d.o.o.
3. Kovani valji Ravne d.o.o. so podjetje,
ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo kovanih jeklenih valjev – t.i. sendzimir valjev in
površinsko ter polno kaljenih valjev.
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4. Ponudba za nakup 80% poslovnega
deleža družbe mora vsebovati naslednje
elemente:
a) ceno za nakup 80% poslovnega deleža družbe,
b) način in rok plačila kupnine, skupaj z
zavarovanji,
c) natančneje razčlenjen poslovni načrt
družbe za obdobje 5 let, ki ga predloži ponudnik s podrobnim prikazom podatkov o
predlogu razvojne strategije družbe ter z
naslednjimi dodatnimi elementi: (i) posledice za zaposlovanje (ohranitev večjega dela
delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti), (ii) načrt investicij s terminskim
planom in viri financiranja, (iii) razširitev prodajnega trga, (iv) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje,
d) zagotovila ponudnika za uresničitev
poslovnega načrta,
e) podatke o finančnem in poslovnem
položaju kupca.
5. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti vse dokumente oziroma podatke, ki so
zahtevani v informacijskem memorandumu.
6. Ponudniki so dolžni pri Slovenskih
železarnah d.d., Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, prevzeti informacijski memorandum
družbe. Informacijski memorandum je mogoče prevzeti na podlagi potrdila o predhodnem vplačilu nepovratnega zneska v
višini 2000,00 EUR, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, na transakcijski račun Slovenskih železarn d.d. št.
02923-0011615017 odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana. Za nakazila iz tujine se uporablja isti račun in S.W.I.F.T Code
LJBASI2X. Vsak prevzemnik mora pred prevzemom informacijskega memoranduma
podpisati pogodbo o zaupnosti. Oseba, ki
podpiše pogodbo o zaupnosti se mora izkazati z originalnim pooblastilom prevzemnika, ki takšno osebo pooblašča za podpis
pogodbe o zaupnosti ter izročiti prodajalcu
izpisek prevzemnika iz sodnega ali drugega
ustreznega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudnikom, ki bodo prevzeli Informacijski
memorandum, bo omogočen dostop do dodatnih podatkov o družbi za pripravo ponudbe, ogled družbe in razgovor z vodstvom
družbe.
7. Rok za predložitev ponudb je 5. 5.
2003 do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana, Slovenija, najkasneje do
5. 5. 2003 do 12. ure, po lokalnem času, v
izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom: “Ponudba za nakup poslovnega deleža v družbi Kovani valji Ravne
d.o.o. – ne odpiraj“. Ponudbe so lahko v
slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija
lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev
ponudb.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni k ponudbi priložiti tudi nepreklicno, nepogojno bančno garancijo prvorazredne
slovenske banke na prvi poziv v višini 10%
ponujene kupnine z veljavnostjo do 5. 11.
2003 ali vplačati varščino v navedenem znesku na transakcijski račun Slovenskih železarn d.d., št. 02923-0011615017, odprt pri
Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana. Za
nakazila iz tujine se uporablja isti račun in

S.W.I.F.T Code LJBASI2X. Bančna garancija mora biti v vseh bistvenih točkah izdana
v tekstu, ki je Priloga k informacijskemu memorandumu.
9. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
a) kupnina za nakup 80% poslovnega
deleža družbe,
b) način in rok plačila kupnine, zavarovanje plačila kupnine,
c) poslovni načrt družbe,
d) načrt investicij in viri financiranja,
e) ohranitev večjega dela delovnih mest
oziroma povečevanje zaposlenosti,
f) razširitev prodajnega trga,
g) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje,
h) boniteta ponudnika.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji za vrednotenje ponudb, ne predstavlja merila za pomembnost posameznega kriterija.
10. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj
ustrezne, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi od njih opravi
pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Komisija lahko posameznim ponudnikom, s katerimi se opravijo pogajanja,
omogoči dodaten skrbni pregled družbe.
Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to
navedla razloge.
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
12. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela veljati, če vlada Republike Slovenije ne
bo izdala soglasja oziroma bo pogodba, s
katero vlada ne bo soglašala, nična.
13. Dodatne informacije v zvezi z informacijskim memorandumom in njegovim prevzemom ter postopkom prodaje lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca
mag. Mirjam Jan-Blažič, dipl. inž. iz Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, telefon: ++386 1 242 98 22, faks
++386 1 2429857, e-mail: jan@sl-zel.si, in
sicer vsak delavnik od 9. do 11. ure.
Slovenske železarne, d.d.
Ob-90632
Republic of Slovenia, Ministry of
Economy, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenia and
SŽ – Stroji in tehnološka oprema d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
Slovenia
(hereafter:
“The
Seller“)
represented in the selling process of the
subsidiaries of Slovenske železarne d.d., a
capital investment of the Republic of
Slovenia, by the Commission for
Management and Supervision of the Sale
Process of Capital Investments of the
Republic of Slovenia in Slovenske železarne
(hereafter:
“The
Commission“),
in
accordance with the Law on Privatisation of
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Slovenske železarne (“ Official Gazette of
the RS“, No. 13/98), the Law on the
Implementation of the State Budget for the
Years 2002-2003 (“Official Gazette of the
RS“, No. 103/01) and the Regulation on
Procedure of Sale and Other Forms of
Disposal of the State Property (“Official
Gazette of the RS“, No. 47/01 and 62/01),
publish a:
Public invitation
for participation in a Tender Process
for the acquisition of an 80% equity
stake in the company Kovani valji
Ravne, podjetje za proizvodnjo kovanih
valjev d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem, Slovenia.
1. The Seller published this invitation
with the purpose of obtaining bids in the
process of the public collection of bids for
the purchase of an 80% equity stake in a
company Kovani valji Ravne, podjetje za
proizvodnjo kovanih valjev d.o.o., Koroška
cesta 14, Ravne na Koroškem, Slovenia
(hereafter: “Kovani valji Ravne d.o.o. or
Company“), which is in 100% ownership of
the SŽ – Stroji in tehnološka oprema d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
Slovenia.
2. The subject of sale is an 80% equity
stake in the company Kovani valji Ravne
d.o.o.
3. The business of the company Kovani
valji Ravne d.o.o. is the production and
selling of the wrought iron cylinders – the
so called sendismir cylinders, and surface
and fully tempered steel cylinders.
4. The bid for the purchase of the 80%
equity stake in the Company must include
the following elements:
a) The bid price for the purchase of an
80% equity stake in the Company
b) The method and date of payment
including the proposed collaterals
c) Detailed 5 year business plan
presented by the bidder, which includes
detailed description of the proposed
development strategy as well as the
following elements: (i) the impact on
employment (retention of a majority of
employees or an expansion of the number
of employees), (ii) an investment plan with a
term plan and the sources of finance, (iii)
an expansion of the market of the Company,
(iv) a preservation or an increase in
production,
d) Assurances of the bidder for the
fulfilment of the business plan,
e) Data on financial and business
standing of the bidder.
5. All of the documents and data
requested in the Information Memorandum
need to be added to the documentation of
the bid offer.
6. The Information Memorandum will be
made available to bidders upon the payment
of a non-refundable fee in the amount
equivalent to EUR 2,000 at the exchange
rate of the Bank of Slovenia for EUR on the
date of payment, and the signing of a
Confidentiality Agreement.
a) The Information Memorandum will be
made available at the following address:
Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98,
1111 Ljubljana, Slovenia.
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b) The non-refundable fee should be
paid on the transaction account No.
02923-0011615017 at Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Slovenia, SWIFT
Code LJBASI2X.
c) At the time of signing of the
Confidentiality Agreement should the person
signing the Agreement present an original
authorisation letter from the bidding
company, which gives that person the
authority to sign the Confidentiality
Agreement. Such a person should also
provide a document proving that the bidding
company is signed into a register of
companies or a similar register in its domicile
country and such a document should not be
more than 30 days old. Interested parties
that qualify for obtaining the Information
Memorandum shall be furnished with
additional information about the Company
required for drafting of a bid offer and may
be able to visit the Company and meet with
the management of the Company.
7. The deadline for submission of bids is
5th May, 2003, at 12.00 p.m. (local time).
The bids will be considered on-time if they
arrive to Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenia by
12.00 local time on 5th May, 2002, in two
original issues in a sealed envelope with
the reference “The bid for purchase of an
equity stake in the company Kovani valji
Ravne d.o.o. – do not open“ on the
envelope. The bids may be in the Slovene
or English language. The Commission
reserves the right to extend the deadline
for submission of bids at any time.
8. As a sign of commitment the bidders
are required to submit a irrevocable,
unconditional bank guarantee on first call
from a first-class Slovene bank in the
amount of 10% of the bidding price. The
guarantee should be valid until 5th
November, 2003. Alternatively, the bidder
may pay a deposit in the same amount on
the transaction account of Slovenske
železarne d.d., No. 02923-0011615017 at
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Slovenia, SWIFT code LJBASI2X. The text
of the bank guarantee must correspond to
the text in the Appendix of the Information
Memorandum in all important details.
9. The basic criteria for the evaluation of
the bids are:
a) the bid price
b) the method and date of payment
including the proposed collaterals for the
payment of the bid price
c) a business plan
d) an investment plan and the sources of
finance
e) the retention of a majority of
employees or an increase in the number of
employees
f) an expansion of the market of the
Company
g) a preservation or an increase in
production
h) the creditworthiness of a bidder
The above sequence of the criteria for
the evaluation of bids does not represent
the measure of importance of each
criterion.
10. At any stage of the selling process
the Commission reserves the right to ask
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all of the bidders or just those whom the
Commission considers most appropriate,
to further elaborate certain elements of
their offers. At any stage of the selling
process the Commission may decide to
conduct negotiations with all or a single
bidder with an aim to achieve the best
possible conditions of sale and to specify
further details regarding the sale
conditions. The Commission may allow
further due diligence of the Company to
bidders with whom the negotiations are
completed. The Commission may not be
held liable for stopping the selling process
or negotiations and is not obliged to give
reasons for doing so.
11. The Seller is under no obligation to
enter into a sale contract with the bidder
offering the best conditions or with any
other bidder.
12. Irrespective of the sale contract with
the selected Bidder such a contract will not
come in force unless the Government of
the Republic of Slovenia agrees with the
terms of the contract. In other words,
should the Government reject the contract
the Contract will become obsolete.
13. Inquiries regarding the Information
Memorandum, how to obtain it as well the
information regarding the process of sale
should be directed to Seller’s contact
person below: Mrs. Mirjam Jan Blažič,
MSc,BSc Eng., Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenia, Tel:
+386 (0)1 242 98 22, Fax: +386 (0)1 242
98 57, E-mail: jan@sl-zel.si, (Available daily
from 9.00 to 11.00 am).
Slovenske železarne, d.d.
Ob-90633
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana in SŽ – Stroji in tehnološka
oprema d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem (v nadaljevanju: prodajalec),
ki jih v postopku prodaje odvisnih družb
Slovenskih železarn d.d. kot kapitalskih naložb Republike Slovenije zastopa Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije (v nadaljevanju: komisija), na podlagi Zakona o
privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni list
RS, št. 13/98), Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2002-2003 (Uradni list RS, št.
103/01) in Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in
62/01) objavljata
poziv
za javno zbiranje ponudb
za nakup 80% poslovnega deleža
družbe Sistemska tehnika , podjetje za
proizvodnjo namenskih proizvodov in
tehnološko strojne opreme d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem
1. Ta poziv je objavljen z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup 80% poslovnega deleža družbe Sistemska tehnika, podjetje za
proizvodnjo namenskih proizvodov in tehnološko strojne opreme d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju:
“Sistemska tehnika d.o.o. ali družba“), ki je

v 100% lasti SŽ – Stroji in tehnološka oprema d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
2. Predmet prodaje je 80% poslovni delež družbe Sistemska tehnika d.o.o.
3. Sistemska tehnika d.o.o. je podjetje,
ki se ukvarja s proizvodnjo:
– namenskih proizvodov (sestavni deli
za orožje, oklepna vozila in njihovo vzdrževanje),
– metalurških linij, delov in sklopov za
avtomobilsko industrijo in železnice in proizvodov za energetska postrojenja.
4. Ponudba za nakup 80% poslovnega
deleža družbe mora vsebovati naslednje
elemente:
a) ceno za nakup 80% poslovnega deleža družbe,
b) način in rok plačila kupnine, skupaj z
zavarovanji,
c) natančneje razčlenjen poslovni načrt
družbe za obdobje 5 let, ki ga predloži ponudnik s podrobnim prikazom podatkov o
predlogu razvojne strategije družbe ter z
naslednjimi dodatnimi elementi: (i) posledice za zaposlovanje (ohranitev večjega dela
delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti), (ii) načrt investicij s terminskim
planom in viri financiranja, (iii) razširitev prodajnega trga, (iv) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje,
d) zagotovila ponudnika za uresničitev
poslovnega načrta,
e) podatke o finančnem in poslovnem
položaju kupca.
5. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti vse dokumente oziroma podatke, ki so
zahtevani v informacijskem memorandumu.
6. Ponudniki so dolžni pri Slovenskih železarnah d.d., Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, prevzeti informacijski memorandum
družbe. Informacijski memorandum je mogoče prevzeti na podlagi potrdila o predhodnem vplačilu nepovratnega zneska v višini
2.000 EUR, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, na transakcijski račun Slovenskih železarn d.d. št. 02923-0011615017,
odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana. Za nakazila iz tujine se uporablja isti
račun in S.W.I.F.T Code LJBASI2X. Vsak
prevzemnik mora pred prevzemom informacijskega memoranduma podpisati pogodbo
o zaupnosti. Oseba, ki podpiše pogodbo o
zaupnosti se mora izkazati z originalnim pooblastilom prevzemnika, ki takšno osebo
pooblašča za podpis pogodbe o zaupnosti
ter izročiti prodajalcu izpisek prevzemnika
iz sodnega ali drugega ustreznega registra,
ki ni starejši od 30 dni. Ponudnikom, ki
bodo prevzeli Informacijski memorandum,
bo omogočen dostop do dodatnih podatkov o družbi za pripravo ponudbe, ogled
družbe in razgovor z vodstvom družbe.
7. Rok za predložitev ponudb je 5. 5.
2003 do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana, Slovenija, najkasneje do
5. 5. 2003 do 12. ure, po lokalnem času, v
izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom: “Ponudba za nakup poslovnega deleža v družbi Sistemska tehnika
d.o.o. – ne odpiraj“. Ponudbe so lahko v
slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija
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lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev
ponudb.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni k ponudbi priložiti tudi nepreklicno, nepogojno bančno garancijo prvorazredne slovenske banke na prvi poziv v višini 10% ponujene kupnine z veljavnostjo do 5. 11. 2003
ali vplačati varščino v navedenem znesku na
transakcijski račun Slovenskih železarn d.d.,
št. 02923-0011615017, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana. Za nakazila iz
tujine se uporablja isti račun in S.W.I.F.T Code LJBASI2X. Bančna garancija mora biti v
vseh bistvenih točkah izdana v tekstu, ki je
Priloga k informacijskemu memorandumu.
9. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
a) kupnina za nakup 80% poslovnega
deleža družbe,
b) način in rok plačila kupnine, zavarovanje plačila kupnine,
c) poslovni načrt družbe,
d) načrt investicij in viri financiranja,
e) ohranitev večjega dela delovnih mest
oziroma povečevanje zaposlenosti,
f) razširitev prodajnega trga,
g) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje,
h) boniteta ponudnika.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji za vrednotenje ponudb, ne predstavlja merila za pomembnost posameznega kriterija.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
pred oziroma med postopkom prodaje navedenega poslovnega deleža družbe izloči
posamezne dejavnosti manjšega obsega in
za njihovo izvajanje potrebno premoženje in
zaposlene, kolikor zbrani ponudnik ne bo
izkazal primernega interesa za prevzem tudi
teh dejavnosti.
11. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj
ustrezne, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki
ali le s posameznimi od njih opravi pogajanja
z namenom doseganja čim boljših pogojev
prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Komisija lahko posameznim ponudnikom, s katerimi se opravijo pogajanja, omogoči dodaten skrbni pregled družbe. Prav tako lahko
komisija brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla razloge.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
13. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela veljati, če vlada Republike Slovenije ne
bo izdala soglasja oziroma bo pogodba, s
katero vlada ne bo soglašala, nična.
14. Dodatne informacije v zvezi z informacijskim memorandumom in njegovim prevzemom ter postopkom prodaje lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca mag. Mirjam Jan-Blažič, dipl. inž. iz
Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98,
1111 Ljubljana, ++386 1 242 98 22, faks
++386 1 2429857, e-mail: jan@sl-zel.si, in
sicer vsak delavnik od 9. do 11. ure.
Slovenske železarne, d.d.

Ob-90634
Republic of Slovenia, Ministry of
Economy, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenia and
SŽ – Stroji in tehnološka oprema d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
Slovenia
(hereafter:
“The
Seller“)
represented in the selling process of the
subsidiaries of Slovenske železarne d.d., a
capital investment of the Republic of
Slovenia, by the Commission for
Management and Supervision of the Sale
Process of Capital Investments of the
Republic of Slovenia in Slovenske železarne
(hereafter:
“The
Commission“),
in
accordance with the Law on Privatisation of
Slovenske železarne (“Official Gazette of the
RS“, No. 13/98), the Law on the
Implementation of the State Budget for the
Years 2002-2003 (“Official Gazette of the
RS“, No. 103/01) and the Regulation on
Procedure of Sale and Other Forms of
Disposal of the State Property (“Official
Gazette of the RS“, No. 47/01 and 62/01),
publish a:
Public invitation
for participation in a Tender Process for
the acquisition of an 80% equity stake
in the company Sistemska tehnika ,
podjetje za proizvodnjo namenskih
proizvodov in tehnološko strojne
opreme d.o.o., Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem, Slovenia
1. The Seller published this invitation with
the purpose of obtaining bids in the process
of the public collection of bids for the
purchase of an 80% equity stake in a
company Sistemska tehnika , podjetje za
proizvodnjo namenskih proizvodov in
tehnološko strojne opreme d.o.o., Koroška
cesta 14, Ravne na Koroškem, Slovenia
(hereafter: “Sistemska tehnika d.o.o. or
Company“), which is in 100% ownership of
the SŽ – Stroji in tehnološka oprema d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
Slovenia.
2. The subject of sale is an 80% equity
stake in the company Sistemska tehnika
d.o.o.
3. The business of the company
Sistemska tehnika d.o.o. is the production of:
– Products for special purposes
(components for weapons, armoured
vehicles and their maintenance)
– Metallurgic lines, parts and complexes
for the automotive industry and railways,
and products used in energy production and
transmission.
4. The bid for the purchase of the 80%
equity stake in the Company must include
the following elements:
a) The bid price for the purchase of an
80% equity stake in the Company,
b) The method and date of payment
including the proposed collaterals,
c) Detailed 5 year business plan
presented by the bidder, which includes
detailed description of the proposed
development strategy as well as the
following elements: (i) the impact on
employment (retention of a majority of
employees or an expansion of the number
of employees), (ii) an investment plan with a

Št.

29 / 21. 3. 2003 / Stran 1495

term plan and the sources of finance, (iii)
an expansion of the market of the Company,
(iv) a preservation or an increase in
production,
d) Assurances of the bidder for the
fulfilment of the business plan,
e) Data on financial and business
standing of the bidder.
5. All of the documents and data
requested in the Information Memorandum
need to be added to the documentation of
the bid offer.
6. The Information Memorandum will be
made available to bidders upon the payment
of a non-refundable fee in the amount
equivalent to EUR 2,000 at the exchange
rate of the Bank of Slovenia for EUR on the
date of payment, and the signing of a
Confidentiality Agreement.
a) The Information Memorandum will be
made available at the following address:
Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98,
1111 Ljubljana, Slovenia.
b) The non-refundable fee should be
paid on the transaction account No.
02923-0011615017 at Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Slovenia, SWIFT
Code LJBASI2X.
c) At the time of signing of the
Confidentiality Agreement should the person
signing the Agreement present an original
authorisation letter from the bidding
company, which gives that person the
authority to sign the Confidentiality
Agreement. Such a person should also
provide a document proving that the bidding
company is signed into a register of
companies or a similar register in its domicile
country and such a document should not be
more than 30 days old. Interested parties
that qualify for obtaining the Information
Memorandum shall be furnished with
additional information about the Company
required for drafting of a bid offer and may
be able to visit the Company and meet with
the management of the Company.
7. The deadline for submission of bids is
5th May, 2003, at 12.00 p.m. (local time).
The bids will be considered on-time if they
arrive to Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenia by
12.00 local time on 5th May, 2002, in two
original issues in a sealed envelope with
the reference “The bid for purchase of an
equity stake in the company Sistemska
tehnika d.o.o. – do not open“ on the
envelope. The bids may be in the Slovene
or English language. The Commission
reserves the right to extend the deadline
for submission of bids at any time.
8. As a sign of commitment the bidders
are required to submit a irrevocable,
unconditional bank guarantee on first call from
a first-class Slovene bank in the amount of
10% of the bidding price. The guarantee
should be valid until 5th November, 2003.
Alternatively, the bidder may pay a deposit in
the same amount on the transaction account
of Slovenske železarne d.d., No.
02923-0011615017 at Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana Slovenia, SWIFT code
LJBASI2X. The text of the bank guarantee
must correspond to the text in the Appendix
of the Information Memorandum in all
important details.
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9. The basic criteria for the evaluation of
the bids are:
a) the bid price,
b) the method and date of payment of
the purchase price, including the proposed
collaterals for the payment of the bid price,
c) a business plan,
d) an investment plan and sources of
finance,
e) the retention of a majority of
employees or an increase in the number of
employees,
f) an expansion of the sales market,
g) a preservation or an increase in
production,
h) the creditworthiness of a bidder.
The above sequence of the criteria for
the evaluation of bids does not represent
the measure of importance of each
criterion.
10. The Seller reserves a right to
exclude the individual business operations
of minor scope together with related assets
and employees before or during the selling
process of the subject equity stake, if the
selected bidder shall not demonstrate
adequate interest for the take-over of such
business operations.
11. At any stage of the selling process
the Commission reserves the right to ask
all of the bidders or just those whom the
Commission considers most appropriate,
to further elaborate certain elements of
their offers. At any stage of the selling
process the Commission may decide to
conduct negotiations with all or a single
bidder with an aim to achieve the best
possible conditions of sale and to specify
further details regarding the sale
conditions. The Commission may allow
further due diligence of the Company to
bidders with whom the negotiations are
completed. The Commission may not be
held liable for stopping the selling process
or negotiations and is not obliged to give
reasons for doing so.
12. The Seller is under no obligation to
enter into a sale contract with the bidder
offering the best conditions or with any
other bidder.
13. Irrespective of the sale contract with
the selected Bidder such a contract will not
come in force unless the Government of
the Republic of Slovenia agrees with the
terms of the contract. In other words,
should the Government reject the contract
the Contract will become obsolete.
14. Inquiries regarding the Information
Memorandum, how to obtain it as well the
information regarding the process of sale
should be directed to Seller’s contact
person below: Mrs. Mirjam Jan Blažič,
MSc,BSc Eng., Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenia, Tel:
+386 (0)1 242 98 22, Fax: +386 (0)1 242
98 57, E-mail: jan@sl-zel.si, (Available daily
from 9.00 to 11.00 am).
Slovenske železarne, d.d.
Ob-90635
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98 in SŽ – Stroji tehnološka oprema
d.o.o. Ravne, Koroška cesta 14, 2390 Rav-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ne na Koroškem (v nadaljevanju: prodajalec), ki jih v postopku prodaje odvisnih
družb Slovenske železarne, d.d., kot kapitalskih naložb Republike Slovenije zastopa
Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavljajo delnice oziroma deleži
v Slovenskih železarnah d.d., s prodajo odvisnih družb Slovenskih železarn d.d. (v nadaljevanju: komisija), na podlagi Zakona o
privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni list
RS, št. 13/98), Zakona o izvrševanju proračuna 2002-2003 (Uradni list RS, št.
103/01) in Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in
62/01) objavljajo
poziv
za javno zbiranje ponudb
za nakup gospodarsko zaokroženega
dela podjetja SŽ – Stroji in tehnološka
oprema, družba za proizvodnjo strojev
in tehnološke opreme d.o.o., Koroška
cesta 14, Ravne na Koroškem oziroma
družbe Stroji , podjetje za proizvodnjo
stiskalnic, strojnih delov in naprav
d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem
1. Ta poziv prodajalec objavlja z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo dela sredstev družbe SŽ – Stroji in tehnološka oprema, družba za proizvodnjo strojev in tehnološke opreme d.o.o., Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju
imenovana: STO) ob sočasnem prevzemu
dejavnosti njene hčerinske družbe Stroji,
podjetje za proizvodnjo stiskalnic, strojnih
delov in naprav d.o.o., Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem (v nadaljevanju imenovana: Stroji).
2. Predmet prodaje je gospodarsko zaokrožen del podjetja STO oziroma del sredstev družbe STO (nepremičnine in oprema)
skupaj s povezano dejavnostjo hčerinske
družbe Stroji. Od ponudnikov se pričakuje,
da bodo prevzeli tudi vse zaposlene v hčerinski družbi Stroji.
3. Glavna dejavnost družbe Stroji, ki se
izvaja na delu sredstev družbe STO, ki je
predmet objave, je proizvodnja nestandardnih stiskalnic od 100 do 4000 T sile stiskanja z dodatno opremo, ki vključuje: menjavo orodja, podajne linije in transferne sisteme.
4. Ponudba za nakup predmeta prodaje
mora vsebovati naslednje elemente:
a) ceno za nakup predmeta prodaje,
b) način in rok plačila kupnine, skupaj z
zavarovanji,
c) natančneje razčlenjen poslovni načrt
za obdobje 5 let, ki ga predloži ponudnik s
podrobnim prikazom podatkov o predlogu
razvojne strategije ter z naslednjimi dodatnimi elementi: (i) posledice za zaposlovanje
(ohranitev večjega dela delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti), (ii) načrt
investicij s terminskim planom in viri financiranja, (iii) razširitev prodajnega trga, (iv)
ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje,
d) zagotovila ponudnika za uresničitev
poslovnega načrta,
e) podatke o finančnem in poslovnem
položaju kupca.

5. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti vse dokumente oziroma podatke, ki so
zahtevani v informacijskem memorandumu.
6. Ponudniki so dolžni pri Slovenskih železarnah d.d., Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, prevzeti informacijski memorandum
družbe. Informacijski memorandum je mogoče prevzeti na podlagi potrdila o predhodnem vplačilu nepovratnega zneska v višini
2000,00 EUR na transakcijski račun št.
02923-0011615017, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana. Za nakazila iz
tujine se uporablja isti račun in S.W.I.F.T
Code LJBASI2X.
Vsak prevzemnik mora pred prevzemom
memoranduma podpisati pogodbo o zaupnosti. Oseba, ki podpiše pogodbo o zaupnosti se mora izkazati z originalnim pooblastilom prevzemnika, ki takšno osebo pooblašča za podpis pogodbe o zaupnosti ter
izročiti prodajalcu izpisek prevzemnika iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni
starejši od 30 dni. Ponudnikom, ki bodo
prevzeli Informacijski memorandum, bo
omogočen dostop do dodatnih podatkov o
družbi za pripravo ponudbe, ogled družbe
in razgovor z vodstvom družbe.
7. Rok za predložitev ponudb je 5. 5.
2003 do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana, Slovenija, najkasneje do
5. 5. 2003 do 12. ure, po lokalnem času, v
izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom: “Ponudba za nakup dela sredstev družbe STO, vezanih na dejavnost hčerinske družbe Stroji – ne odpiraj“. Ponudbe
so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za
predložitev ponudb.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni k ponudbi priložiti tudi nepreklicno, nepogojno bančno garancijo prvorazredne
slovenske banke na prvi poziv v višini 10%
ponujene kupnine z veljavnostjo do 5. 11.
2003 ali vplačati varščino v navedenem znesku na transakcijski račun Slovenskih železarn d.d., št. 02923-0011615017, odprt pri
Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana. Za
nakazila iz tujine se uporablja isti račun in
S.W.I.F.T Code LJBASI2X. Bančna garancija mora biti v vseh bistvenih točkah izdana
v tekstu, ki je Priloga k informacijskemu memorandumu.
9. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
f) kupnina za nakup predmeta prodaje,
g) način in rok plačila kupnine, zavarovanje plačila kupnine,
h) poslovni načrt,
i) načrt investicij in viri financiranja,
j) ohranitev večjega dela delovnih mest
oziroma povečevanje zaposlenosti,
k) razširitev prodajnega trga,
l) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje,
m) boniteta ponudnika.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji za vrednotenje ponudb, ne predstavlja merila za pomembnost posameznega kriterija.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
del sredstev družbe STO (nepremičnine in
opremo), ki so predmet te objave, pred oziroma med postopkom prodaje prenese na
hčerinsko družbo Stroji ter namesto proda-
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je dela sredstev družbe STO ob sočasnem
prevzemu dejavnosti njene hčerinske
družbe Stroji, na podlagi tega poziva za javno zbiranje ponudb ponudnikom proda 80%
poslovni delež v družbi Stroji.
11. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj
ustrezne, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih, prav tako pa lahko komisija v katerikoli fazi postopka odloči, da z
vsemi ponudniki ali le s posameznimi od
njih opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali
pogajanja, ne da bi za to navedla razlog.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
13. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela veljati, če Vlada Republike Slovenija ne
bo izdala soglasja oziroma bo pogodba, s
katero vlada ne bo soglašala, nična.
14. Dodatne informacije v zvezi z informacijskim memorandumom in njegovim prevzemom ter postopkom prodaje lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca Slovenske železarne d.d., Gerbičeva
98, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: mag.
Mirjam Jan Blažič, dipl. inž. iz Slovenskih
železarn d.d., Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, tel: + 386 (0)1 242 98 22, faks + 386
(0)1 242 98 57, e-pošta: jan@sl-zel.si, in
sicer vsak delavnik od 9. do 11. ure.
Slovenske železarne, d.d.
Ob-90636
Republic of Slovenia, Ministry of
Economy, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenia
and SŽ – Stroji in tehnološka oprema
d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem, Slovenia (hereafter: “The
Seller“) represented in the selling process
of the subsidiaries of Slovenske železarne
d.d., a capital investment of the Republic
of Slovenia, by the Commission for
Management and Supervision of the Sale
Process of Capital Investments of the
Republic of Slovenia in Slovenske
železarne
d.d.
(hereafter:
“The
Commission“), in accordance with the Law
on Privatisation of Slovenske Železarne (“
Official Gazette of the RS“, No. 13/98),
the Law on the Implementation of the State
Budget for the Years 2002-2003 (“Official
Gazette of the RS“, No. 103/01) and the
Regulation on Procedure of Sale and Other
Forms of Disposal of the State Property
(“Official Gazette of the RS“, No. 47/01
and 62/01), publish a:
Public invitation
for participation in a Tender Process
for the acquisition of a business
division of the company SŽ – Stroji in
tehnološka oprema, družba za
proizvodnjo strojev in tehnološke
opreme d.o.o., Koroška cesta 14,

Ravne na Koroškem, Slovenia, and/or
the company Stroji , podjetje za
proizvodnjo stiskalnic, strojnih delov in
naprav d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem, Slovenia
1. The Seller published this invitation
with the purpose of obtaining bids in the
process of the public collection of bids for
the sale of a part of the assets of the
company SŽ – Stroji in tehnološka oprema,
družba za proizvodnjo strojev in tehnološke
opreme d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem, Slovenia (hereafter: “STO“)
together with the acquisition of the related
business operations of the subsidiary
company Stroji , podjetje za proizvodnjo
stiskalnic, strojnih delov in naprav d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
Slovenia (hereafter: “Stroji “).
2. The subject of sale is a business
division of the company STO, in other words
a part of the assets of the company STO
(real estate and equipment) together with
the related business operations of its
subsidiary company Stroji. The bidders are
expected to employ all of the employees of
the subsidiary company Stroji.
3. The business of the company Stroji,
using part of the assets of the company
STO, which is the subject of this Invitation,
is the production of the non-standard
presses with 100 to 4000 tons of pressing
force and the additional equipment
including: devices for changing of the tools,
convey-lines and transfer systems.
4. The bid for the purchase of the
objects on sale has to include the following
elements:
a) The bid price,
b) The method and date of payment
including the proposed collaterals,
c) Detailed 5 year business plan
presented by the bidder, which includes
detailed description of the proposed
development strategy as well as the
following elements: (i) the impact on
employment (retention of a majority of
employees or an expansion of the number
of employees), (ii) investment plan with term
plan and the sources of finance, (iii) an
expansion of the market of the company,
(iv) preservation or increase in production,
d) Assurances of the bidder for the
fulfilment of the business plan,
e) Data on financial and business
standing of the bidder.
5. All of the documents and data
requested in the Information Memorandum
need to be added to the documentation of
the bid offer.
6. The Information Memorandum will be
made available to bidders upon the payment
of a non-refundable fee in the amount of
EUR 2,000 and the signing of a
Confidentiality Agreement.
a) The Information Memorandum will be
made available at the following address:
Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98,
1111 Ljubljana, Slovenia.
b) The non-refundable fee should be
paid on the transaction account No.
02923-0011615017 at Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Slovenia, SWIFT
Code LJBASI2X.
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c) At the time of signing of the
Confidentiality Agreement should the
person signing the Agreement present an
original authorisation letter from the bidding
company, which gives that person the
authority to sign the Confidentiality
Agreement. Such a person should also
provide a document proving that the bidding
company is signed into a register of
companies or a similar register in its
domicile country and such a document
should not be more than 30 days old.
Interested parties that qualify for obtaining
the Information Memorandum shall be
furnished with additional information about
the company required for drafting of a bid
offer and may be able to visit the company
and meet with the management of the
company.
7. The deadline for submission of bids is
5th May, 2003, at 12.00 p.m. (local time).
The bids will be considered on-time if they
arrive to Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenia by
12.00 local time on 5th May, 2002, in two
original issues in a sealed envelope with
the reference “The bid for purchase of a
part of the assets of the company STO
related to the business operations of the
subsidiary company Stroji – do not open“
on the envelope. The bids may be in the
Slovene or English language. The
Commission reserves the right to extend
the deadline for submission of bids at any
time.
8. As a sign of commitment the bidders
are required to submit a irrevocable,
unconditional bank guarantee on first call
from a first-class Slovene bank in the
amount of 10% of the bidding price. The
guarantee should be valid until 5th
November, 2003. Alternatively, the bidder
may pay a deposit in the same amount on
the transaction account of Slovenske
železarne d.d., No. 02923-0011615017 at
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Slovenia, SWIFT code LJBASI2X. The text
of the bank guarantee must correspond to
the text in the Appendix of the Information
Memorandum in all important details.
9. The basic criteria for the evaluation of
the bids are:
a) the bid price,
b) the method and date of payment
including the proposed collaterals,
c) a business plan,
d) an investment plan and the sources of
finance,
e) the retention of a majority of
employees or an increase in the number of
employees,
f) an expansion of the market of the
company,
g) a preservation or an increase in the
production,
h) the creditworthiness of a bidder.
The above sequence of the criteria for
the evaluation of bids does not represent
the measure of importance of each
criterion.
10. The Seller reserves a right to transfer
a part of the assets of the company STO
(real estate and equipment), which are
subject of this Invitation, to the subsidiary
company Stroji before or during the selling

Stran

1498 / Št. 29 / 21. 3. 2003

process. In such a case instead of selling a
part of the assets of the company STO and
the business of the subsidiary company
Stroji, the Seller would sell an 80% equity
stake in the company Stroji in accordance
with this Invitation.
11. At any stage of the selling process
the Commission reserves the right to ask
all of the bidders or just those whom the
Commission considers most appropriate,
to further elaborate certain elements of
their offers. At any stage of the selling
process the Commission may decide to
conduct negotiations with all or a single
bidder with an aim to achieve the best
possible conditions of sale and to specify
further details regarding the sale
conditions. The Commission may not be
held liable for stopping the selling process
or negotiations and is not obliged to give
reasons for doing so.
12. The Seller is under no obligation to
enter into a sale contract with the bidder
offering the best conditions or with any
other bidder.
13. Irrespective of the sale contract with
the selected Bidder such a contract will not
come in force unless the Government of
the Republic of Slovenia agrees with the
terms of the contract. In other words,
should the Government reject the contract
it will become obsolete.
14. Inquiries regarding the Information
Memorandum, how to obtain it as well the
information regarding the process of sale
should be directed to Seller’s contact
person below: Mrs. Mirjam Jan Blažič,
MSc,BSc Eng., Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenia, Tel:
+386 (0)1 242 98 22, Fax: +386 (0)1 242
98 57, E-mail: jan@sl-zel.si, (Available daily
from 9.00 to 11.00 am).
Slovenske železarne, d.d.
Št. 49834/03
Ob-90708
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance objavlja
zbiranje ponudb
za podelitev pooblastila za izvajanje
skupnega in posebnega dela programa
izobraževanja in preizkusov znanja za
pridobitev naziva državni notranji
revizor
1. Naročnik in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, tel.
01/478-56-31, faks 01/478-57-22.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: zbiranje ponudb za podelitev pooblastila.
3. Predmet ponudbe: predmet ponudbe
je enkratna izvedba skupnega in posebnega dela programa izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor, izvedba
preizkusov znanja iz posameznih predmetov in izvedba zagovorov zaključnih nalog v
skladu s Pravilnikom o izdajanju potrdil za
naziv državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor (Uradni list RS, št.
112/02 in 13/03). Izbranemu ponudniku
bo Minister za finance podelil pooblastilo za
izvedbo predmeta ponudbe.
2. Višina sredstev, ki so namenjena za
izvedbo razpisa: stroški izobraževanja naj
ne presegajo višine 308.000 SIT brez DDV

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
oziroma 372.000 SIT z DDV za izobraževanje kandidata po predvidenem progamu izobraževanja, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Predvideno število kandidatov je
najmanj 40 in največ 50 kandidatov.
3. Kraj izvedbe: predavanja in izpiti se
bodo izvajali na lokaciji v lasti ali najemu
izvajalca. Pogoje o primerni lokaciji določa
razpisna dokumentacija.
4. (a) Navedba o tem, ali je izvedba razpisa za to storitev z zakonom, predpisom ali
drugimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02);
– Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni
notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02
in 13/03);
– Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ (Uradni list RS, št. 72/02);
– druga pozitivna zakonodaja, ki ureja
področje notranje revizije proračunskih uporabnikov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora v ponudbi navesti imena predavateljev, ki bodo izvedli izobraževanje in
preizkuse znanja. Predavatelji morajo imeti
reference na področju, ki je predmet izobraževanja ter ustrezati merilom, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
5. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: pooblastilo se bo podelilo za
izvedbo obeh delov izobraževanja skupaj.
6. Ali ponudnik lahko ponudi svojo varianto ponudbe: variantna ponudba ni mogoča.
7. Trajanje ali datum pričetka in dokončanja storitve: v skladu s pooblastilom za
izvedbo bo predviden pričetek izobraževanja v septembru 2003. Izvedba izobraževanja, vključno z izpiti prvih rokov, mora biti
končano do konca leta 2003.
8. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo: Ministrstvo
za finance, Finančna služba, Prežihova 4,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Jure
Okrajšek, tel. 01/478-53-27; faks
01/478-56-82;
e-mail:
Jure.Okrajsek@mf-rs.si.
(b) Datum, kje in do kdaj je možno zahtevati dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti od dneva objave
razpisa do izteka roka za predložitev ponudb, in sicer vsak delavnik med 9. in 14.
uro na naslovu Ministrstvo za finance, Finančna služba, Prežihova 4, Ljubljana.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, telefon, faks in kontaktna oseba).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do torka, 22. 4. 2003,
in sicer najkasneje do 12. ure. Ponudbe, ki
bodo prispele po izteku roka, se ne odprejo in kot take vrnejo ponudniku.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti na
naslov naročnika ali osebno na naslov: Ministrstvo za finance, Finančna služba, Prežihova 4, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, dne
22. 4. 2003, ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za finance, Ljubljana, Prežihova 4,
sejna soba – učilnica v kleti.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik za izvedbo izobraževanja: pooblastilo ministra za finance za izvajanje skupnega in posebnega dela programa izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji
revizor, v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev ter tehnične in kadrovske
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora biti registriran za opravljanje izobraževale dejavnosti. Dosegati mora ustrezne reference na področju svoje dejavnosti,
iz katerih izhaja, da izvajalci izobraževanja
teoretično in praktično obvladujejo strokovno področje, ki je predmet izobraževanja. Z
ustrezno organiziranostjo mora zagotavljati
primerno opremljene prostore in strokovno
usposobljene kadre (zaposlene ali pogodbene sodelavce) za izvedbo izobraževanja.
Merila in potrebna dokazila o tem so določena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od poteka
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 60 dni.
Ministrstvo za finance
Št. 35102-250/2002-23040 Ob-90368
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale objavlja na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o varstvu okolja
(Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96) in 159. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), v postopku izdaje enotno dovoljenje za gradnjo
platoja z nadstreškom ter rekonstrukcijo in
spremembo namembnosti obstoječega objekta št. 7, v Proizvodnjo topil – destilacija
in priprava odpadnih gošč za odvoz in sežig, investitorja podjetja Heliosa, Tovarna
barv, lakov in umetnih smol, d.o.o., Količevo 65, Domžale
javno naznanilo
1. Osnutek enotnega dovoljenja za gradnjo platoja z nadstreškom ter rekonstrukcijo
in spremembo namembnosti obstoječega
objekta št. 7 v Proizvodnjo topil – destilacija in priprava odpadnih gošč za odvoz in
sežig na zemljišču parc. št. 1066/2 k.o.
Domžale ter Poročilo o vplivih na okolje, št.
155-1146/02, ki ga je v mesecu maju 2002
in marcu 2003 izdelalo podjetje Oikos

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
d.o.o., Domžale, bosta javno predstavljena
oziroma dana javnosti na vpogled in seznanitev v prostorih Upravne enote Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale (soba 63), od
25. 3. 2003 do 23. 4. 2003, v času uradnih ur, to je v ponedeljkih, torkih, sredah
in petkih med 8. in 13. uro ter ob sredah
med 14. in 18. uro.
2. Javna obravnava z zaslišanjem investitorja bo opravljena dne 23. 4. 2003 ob
9. uri v sejni sobi, I. nadstropje (soba 39),
Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.
3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo
v knjigo pripomb, ki se v času javne predstavitve nahaja v prostorih Upravne enote
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale (soba
63), ali pa se v pisni obliki posredujejo
Upravni enoti Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale do konca javne predstavitve,
kakor tudi podajo na zapisnik, na javni
obravnavi.
4. Povzetek poročila o vplivih na okolje
s sklepno oceno št. 155-1146/02:
Investitor Helios–Tovarna barv, lakov in
umetnih smol, d.o.o., namerava v obstoječem objektu (objekt št. 7 imenovan Topilnica) urediti destilacijo onesnaženih topil, ki
nastajajo pri proizvodnji in pranju posod.
Destilacija onesnaženih topil se seli iz objekta imenovanega Pralnica (objekt št. 12),
ki se nahaja v sklopu tovarniškega kompleksa Helios TBLUS d.o.o., na Količevem
in se mu bo spremenila namembnost v objekt za proizvodnjo gradbenih premazov, v
objekt št. 7 – v objektu je potekalo raztapljanje umetnih smol, ki se prav tako nahaja
v sklopu tovarne Helios na Količevem. Poleg delne prenove objekta št. 7 namerava
investitor na južni strani objekta zgraditi
montažen nadstrešek pod katerim bo potekala priprava gošč za opremo na sežig in
pranje kontejnerjev. Za postavitev nadstreška bo potrebno porušiti dva dimnika, ki sta
včasih služila za potrebe kotlarne in ju nadomestiti z novima kovinskima. Pretakališče za potrebe objekta za destilacijo bo
urejeno na jugovzhodni strani skladišča olj,
maščobnih kislin in sipkih snovi (objekt 1)
in pod nastreškom ob samem objektu. Objekt št. 7 je enoetažen. Tloris objekta je
9,30 m in 16,15 m. Objekt se nahaja znotraj industrijskega območja Heliosa, ki ga
ureja Zazidalni načrt otoka V7 Količevo.
Dejavnost destilacije je tesno povezana
s pranjem prevoznih in fiksnih mešalnih posod, spiranjem proizvodnih naprav premazov (disolverji, mlini, črpalke, filtri, cevovodi
…), regeneracijo topil iz obrata umetnih
smol in zbiranjem destilacijskih preostankov ter posredno različnih gošč.
Destilirala se bodo neklorirana in klorirana topila. Dovoz onesnaženih topil, ki se
nahajajo predvsem v sodih in kontejnerjih
bo potekal dnevno z viličarji, glede na potrebe. Ob objektu, kjer bo potekala destilacija topil, bo urejena pod nadstreškom priprava gošč za odpremo na sežig v tujino in
pranje kontejnerjev.
V objektu bodo zaposleni deli v predvidoma v dveh izmenah, od 6. ure do 22.
ure. V eni izmeni bosta zaposleni dve
osebi.
Vplivi na okolje:
Zrak

Iz objekta za destilacijo naj se uredi poizvedba prostorskega prezračevanja z odvzemom zraka pri tleh. Izpust prezračevalnega sistema naj bo na strehi, usmerjen
proti tovarniškemu kompleksu, stran od stanovanjskih hiš (v smeri proti jugu). Pri prečrpavanju (na zunanji strani objekta za destilacijo) je potrebno nameniti pozornost temu, da je tesnjenje med črpalko in posodo
z onesnaženimi topili čim večje, s čimer bo
možnost direktnih emisij topil v okolje zmanjšana. Investitor naj zagotovi redne meritve
emisij v ozračje iz skupnega odvodnika iz
objekta.
Pri napravi za pranje posod je potrebno
zagotoviti ustrezno prečrpavanje onesnaženega topila v rezervoar za onesnažena
topila, tako da po končanem pranju v posodah ne ostaja topilo prav tako naj se v
čim večji meri iz posode odsesajo tudi hlapi. Po pranju je potrebno oprano mokro
posodo takoj zapreti s pripadajočim pokrovom, ki zagotavlja tesnost, tako da hlapi, ki po pranju ostanejo v posodi ne prehajajo direktno v zrak.
Posoda za filtriranje gošč (predložka) z
grobim sitom naj se izvede tako, da bo posoda med samim filtriranjem pokrita tako,
da bodo hlapi v čim manjši meri uhajali v
okolje. Prav tako naj bo posoda v kateri se
ostanki iz sita zbirajo in shranjujejo do predaje na sežig, po vsaki uporabi neprodušno
zaprta.
Investitor naj zagotovi prve meritve in
obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz
skupnega sistema prezračevanja na izstopu
v atmosfero skladno z predpisi. V času meritev naj destilacijski napravi in naprava za
pranje posod delujejo s polno kapaciteto. V
primeru pritožb bližnjih stanovalcev, naj se
izvedejo meritve imisijskih koncentracij za
hlapne organske spojine pri bližnjih stanovanjskih hišah. Investitor naj nadaljuje skladno s predpisi z izvajanjem obratovalnega
monitoringa emisij v ozračje iz kotlovnice za
ogrevanje in proizvodnjo pare.
Voda in tla
Tla naj bodo brez talnih odtokov in iz
materialov, ki so nepropustni in odporni na
tekočine in jih bodo uporabljali v proizvodnem procesu. Tla naj bodo elektroprevodna in ozemljena, kar zagotavlja tudi eksplozijsko varnost.
Nadzemni rezervoarji s prostornino nad
300 l v zaprtih prostorih in nad 1.000 l, ki
se nahajajo na prostem, morajo imeti lovilni
prostor za prestrezanje nevarnih snovi ali
pa morajo biti rezervoarji z dvojno steno in
kontrolno napravo za opozarjanje netesnosti. Prostornina lovilnega prostora mora
ustrezati: prostornini enega rezervoarja, za
posamezni rezervoar, 80% prostornine rezervoarjev (cistern), če se skladišči dva rezervoarja, 70% prostornine rezervoarjev, če
se skladišči tri rezervoarje in 60% prostornine rezervoarjev, če se skladišči štiri ali
več rezervoarjev. Lovilni prostor ne sme
imeti odtoka in mora biti vodotesen in nepropusten za snov, ki se jo skladišči. Tekočine, ki med seboj reagirajo, ne smejo biti
skladiščene v istem lovilnem prostoru. Investitor bo zagotovil lovilni prostor, za rezervoarje, ki se bodo nahajali pod nadstreškom s
poglobitvijo tal za toliko, da bo prostornina
ustrezala prostornini nad njim skladiščenih
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tekočin (skladno s predpisi) in lahko zadrži
razlito snov v primeru razlitja.
Investitor naj ima vedno na zalogi adsorbcijsko sredstvo s katerim bo odstranil
po nesreči izlite tekočine. Izrabljeno adsorbcijsko sredstvo naj se shrani v zaprto
vodotesno posodo in predaja pooblaščeni
organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Tla prečrpavališča naj bodo izvedena iz
materiala, ki bo vodotesen in nepropusten
za snovi, ki se uporabljajo pri obravnavani
proizvodnji.
Prečrpavališče naj se uredi tako, da bo
vodotesna nepropustna ploščad nagnjena
proti lovilnemu prostoru. Lovilni prostor naj
ima en odtok v kanalizacijo, ki bo imel nameščen ventil (pipo) z enostavnim dostopom, ki se ga (jo) v času prečrpavanja oziroma morebitnega prečrpavanja oziroma
morebitnega razlitja zapre. Nadzemni cevovodi morajo biti zaščiteni proti koroziji in
mehanskim poškodbam. Ugotavljanje netesnosti mora biti enostavno in redno.
Cevi za polnjenje in praznjenje skladiščnih posod morajo imeti tesne spoje. Pregibne cevi morajo biti med pretakanjem v
celoti vidne. Na rezervoarjih in na cevovodih mora biti označen pritisk, ki se med
prečrpavanjem nevarnih tekočin ne sme
prekoračiti. Odpadne vode iz objekta naj
odtekajo v kanalizacijo, padavinske vode
pa na ponikanje. Manipulativne površine
naj bodo ustrezno vodotesno utrjene
(asfalt), odtoki pa opremljeni z lovilci olj,
kot je to na ostalih vodotesno utrjenih površinah tovarne.
Hrup
Nameščena naj bodo okna s stekli, ki
dušijo hrup (termopan…) in se jih ne da
odpirati oziroma se jih lahko odpira le v
času vzdrževanja. Prezračevalni sistem naj
bo v posebnem montažnem protihrupnem
ohišju. Sistem prezračevanja, ki bo instaliran v obravnavanih prostorih, naj bo nameščen na strehi obstoječe hale. Orientiran
naj bo v smeri proti tovarniškemu kompleksu (v smer proti jugu), stran od stanovanjskih hiš. Investitor naj zagotovi ob začetku
obratovanja destilacije topil prve meritve
hrupa in obratovalni monitoring pri polni
obremenitvi.
Odpadki
Gošče, ki nastanejo pri destilaciji in tiste, ki nastajajo pri pripravi gošč, naj do
predaje na sežig shranjujejo v vodotesnih
posodah (mešanih rezervoarjih) na vodotesni prepustni podlagi brez odtokov. Onesnaženo embalažo naj zbirajo in predajo na
nadaljnjo predelavo oziroma odstranjevanje
pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadki. Filtracijski ostanek (iz prijave gošč)
naj zbirajo v posebni vodotesni zaprti posodi do predaje na nadaljnje ravnanje. Onesnažena adsorbcijska sredstva (absorbent,
krpe), ki nastanejo pri sanaciji morebitnega
razlitja, naj se shranjujejo v vodotesnih zaprtih posodah do predaje na nadaljnje ravnanje Investitor naj ima na zalogi vedno zadostno količino adsorbcijskih sredstev. Vse
nevarne odpadke naj se zbira ločeno po
posameznih vrstah odpadkov.
Vse odpadke povezane z vzdrževanjem
viličarjev (hidravličnih olj, motorno olje, akumulatorji, naoljene krpe, gošče iz lovilcev
olj…) in transportom, ki se navezuje na
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obravnavani objekt naj se prav tako zbira
ločeno po vrstah v označenih posodah, na
mestu, kjer ni možnega izliva zaradi manipulacije in oddajajo pooblaščeni organizaciji. Omenjeni odpadki sodijo med nevarne
odpadke. Investitor naj ima sklenjeno pogodbo o oddaji nevarnih odpadkov. Vzdrževanje viličarjev v sklopu podjetja opravlja
služba za vzdrževanje.
Pošiljko nevarnih odpadkov, ki jo podjetje prepušča zbiralcu, ali oddaja odstranjevalcu, ali predelovalcu, mora spremljati evidenčni list. En evidenčni list zadrži prevzemnik odpadkov, drugega pa vrne povzročitelju odpadkov. Ker v koledarskem letu
nastane več kot 80 t odpadkov ali najmanj
20 kg nevarnih odpadkov mora povzročitelj
odpadkov na Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo do 31. marca dostaviti poročilo
o proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi
za preteklo koledarsko leto. Povzročitelj pri
katerem v enem letu nastane več kot 150 t
odpadkov ali najmanj 200 kg nevarnih odpadkov mora imeti Načrt gospodarjenja z
odpadki. V okviru dejavnosti bodo nastajali
tudi običajni komunalni odpadki, katere na
obravnavanem območju odvaža pooblaščeno komunalno podjetje.
Ocenjujemo, da je preselitev destilacije
topil, priprave gošč in stroja za pranje prevoznih posod in obratovanje vseh predvidenih dejavnosti, investitorja Helios, tovarna
barv, lakov, in umetnih smol, d.o.o., v okviru
navedenega in ob upoštevanju zakonskih
predpisov ter priporočil za izboljšavo projekta, z vidika varovanja okolja sprejemljiva.
Upravna enota Domžale
Ob-90358
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, ki ga
po pooblastilu zastopa Meting - ŽJ, d.o.o.,
C. železarjev 8, Jesenice, razpisuje
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Poslovna stavba v dveh etažah, s projektno površino 700 m2, zgrajena leta 1970, na
parc. št. 934/2 v velikosti 531 m2 in travnik
na parc. št. 934/1 v velikosti 2.157 m2, vse
na vl. št. 1853, k.o. Jesenice.
Navedene nepremičnine se prodajo skupno in ne ločeno po delih. Kupcu bodo
lahko dane v posest in uporabo v drugem
četrtletju 2003.
Vrednost nepremičnin je 307.000 EUR,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti ponujeno ceno, plačilne pogoje in dejavnost,
ki jo namerava opravljati.
Vse stroške prodaje nepremičnine in
prenosa pravic na kupca, davke, takse in
drugo, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu “videno-kupljeno“. Ta objava ne zavezuje
prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli
ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
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Opcijski rok za zbiranje ponudb je 14
dni od objave.
Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Meting - ŽJ, d.o.o., C. železarjev 8,
4270 Jesenice, z oznako “Ponudba po razpisu 03/03 - Ne odpiraj“.
Vse informacije o nepremičninah in možnih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 04/584-18-72.
Meting - ŽJ, d.o.o. Jesenice
Št. 032-04/2003-6
Ob-90432
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradno glasilo 6/99), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Bovec sprejetega na 3. redni
seji dne 13. 3. 2003, Občina Bovec objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo objekta Stare policije v
Bovcu
I. Predmet prodaje je poslovni objekt
‘’Stara policija’’, Ledina 1, Bovec (center,
pri Kulturnem domu), stoječ na parc. št.
442, k.o. Bovec v izmeri 229 m2 in funkcionalno zemljišče v izmeri 241 m2 na delu
parcele št. 443/2, k.o. Bovec, obe iz vložka št. Rz 546/90-7/1453, k.o. Bovec.
Zemljišče je primerno komunalno
opremljeno. Namembnost je poslovno-turistična, in je tako kot vsi ostali pogoji v zvezi
z možnimi posegi na to nepremičnino opredeljena v UNO Ledina 1 (Uradno glasilo št.
9/1999).
Izhodiščna vrednost nepremičnine je
14,103.502 SIT.
II. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki
je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– da vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene,
– da navedejo program, ki je za navedeno prostorsko in programsko celoto najprimernejši.
2. Davek na promet nepremičnin, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižni prepis plača kupec. Zemljiškoknjižni prepis je možen po plačilu celotne
kupnine.
3. Ponudniki morajo pisne ponudbe poslati ali oddati v zaprti ovojnici v 15 dneh od
objave tega razpisa na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
oznako “javni razpis – zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – Ne odpiraj“.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe;
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec;
– potrdilo o plačani varščini, ki jo je
potrebno plačati na TRR Občine Bovec št.
01206-0100015128, z navedbo “ št.
032-04/2003-6, varščina za javno zbiranje ponudb“.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.

Dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od 30 dni.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe se
ne bodo upoštevale.
5. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno. Najugodnejši ponudnik
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku. Plačilo kupnine
je 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kupnina se
lahko poravna v več obrokih vendar mora
kupec v tem primeru neplačani del kupnine
zavarovati z nepreklicno bančno garancijo
na prvi poziv.
Varščina se najuspešnejšemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne v 8 dneh po končanem razpisu brez obresti. Če uspeli ponudnik odstopi
od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, zapade varščina v korist Občine Bovec – proračun.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
6. Če bo več ponudnikov izpolnjevalo
razpisne pogoje ima prednost tisti, ki za
ponujeno nepremičnino ponudi višjo kupnino, najprimernejši program, boljše plačilne pogoje, pri čemer sta kriterij višine
kupnine in najprimernejši program enakovredna. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, bo
komisija postopala po 50. členu Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03).
Poziv za javno zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet javnega zbiranja
ponudb.
Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana s
strani župana Občine Bovec ter bo vse ponudnike o izbiri pisno obvestila.
7. Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na naslovu Občine Bovec, Trg
Golobarskih žrtev 8, tel. 05/384-19-00, pri
tajniku Šušteršič Miranu po predhodni najavi.
Občina Bovec

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 6/2-209-040/02
Ob-90375
Republika Slovenija, Upravna enota Vrhnika izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Dejana Ladiča, z zadnjim
stalnim prebivališčem na naslovu Pako 8,
naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Dejanu Ladiču, roj. 6. 11. 1974, z zadnjim stal-
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nim prebivališčem na naslovu Pako 8, se
postavi Zaletel Maruša, delavka Upravne
enote Vrhnika.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-436/2000-9 Ob-90400
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne 26. 4.
2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Koca Jašarja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Koca Jašarju, roj. 24. 8. 1962, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Clevelandska ulica 23, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranke same ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 356-91/96
Ob-90402
Gradbeni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Koper, izdaja na podlagi 51. člena
Zakona o splošnem upravne postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02 nadaljevanju: ZUP/99) v zadevi Vidakovič
Marica - Piran, odstranitev nadzidave večstanovanjskega objekta Marxova 13 v Piranu, naslednji sklep:
1. Stranki Vidakovič Marici, nazadnje
stanujoči v Piranu, Marxova 13, sedaj neznanega prebivališča, se postavi začasnega zastopnika Micić Zvonimir iz Pirana,
Marxova 13.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v inšpekcijskem izvršilnem postopku
št. 356B-91/96: odstranitev nadzidave
Marxova 13 v Piranu.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-2/2003 1427
Ob-90367
Pravilnik o organiziranju in delovanju sindikata KNSS - neodvisnost podjetja GKN Atras
d.o.o. Zreče, sprejet dne 19. 1. 2003 na ustanovni skupščini sindikata KNSS - neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije, sindikat podjetja GKN Atras d.o.o.,
se hrani pri Upravni enoti Slovenske Konjice.
Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno število 58, dne
18. 2. 2003.
Št. 127-6/2003
Ob-90372
Veljavna pravila Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Sindikat BASF Coa-

Št.

tings Novo mesto, s sedežem v Novem
mestu, Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto, ki so bila dne 10. 2. 2003 sprejeta na zboru članov sindikata, se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
št. 192 in matično številko 1713485.
Št. 024-6/93-1423
Ob-90517
V evidenci statutov sindikatov se pri Sindikatu kmetijske in živilske industrije Slovenije, Sindikatu Agraria-cvetje Čatež, s sedežem Topliška cesta 034, Čatež ob Savi,
8250 Brežice, ki je v evidenci vpisan pod
zap. št. 06/93, vpiše sprememba naziva
sindikata.
Nov naziv sindikata se glasi: ZSSS Cvetje Čatež.
Sprejme se v hrambo čistopis spremenjenega Statuta sindikata delavcev ZSSS
Cvetje Čatež.
Št. 026-6/2003-15-3
Ob-90532
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg
svobode 18, Tržič, z dnem 14. 3. 2003,
sprejme v hrambo pravila, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 33,
z nazivom: Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Glasbene šole Tržič, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije Glasbene šole Tržič; skrajšano ime: SVIZ Glasbene šole Tržič in sedežem: Šolska ulica 2, Tržič.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-5/2003-4
Ob-90424
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 12. 3. 2003 na podalgi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) in na podlagi priglasitve
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koncentracije podjetij Telemach družba za
komunikacijske storitve d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 21, Ljubljana (Telemach), in Panda KKS, komunikacijski sistemi d.o.o., Ročevnica 61, 4290 Tržič
(v nadaljevanju: Panda KKS), izdal sklep
o uvedbi postopka presoje skladnosti koncentracij s pravili konkurence. Podjetje Telemach bo z nakupom družbe Panda KKS
pomembno povečalo svoj obstoječi kabelsko komunikacijski sistem. Lastnik omrežja, ki hkrati preko njega nudi tudi storitve,
je v bistveno boljšem položaju od svojih konkurentov na trgih nudenja teh storitev. Koncentracija je podrejena določbam ZPOmK
in izkazuje resen sum glede skladnosti s
pravili konkurence.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Št. 13/70-587-1
Ob-90515
Ime medija: Glas občine Naklo.
Lastnik medija v 100%: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
Imena članov organa upravljanja: glavni
in odgovorni urednik: Janez Kuhar.
Člani uredniškega odbora: Marjan Babič, Meta Dežman, Ivan Meglič, Jože Mohorič, Franci Šinkar in Stanislav Koselj.
Imena članov nadzornega organa: Franci Fister, Marinka Jošt in Polde Verbič.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Popravek
Ob-90638
Družba Western Wireless International d.o.o., je v Uradnem listu RS, št. 27 z dne
14. 3. 2003 objavila spremembo cen – vega mega city tarif, pri čemer je prišlo do
tehnične napake, zaradi česar so bile objavljene napačne tarife.
Pravilna vega mega city tarifa se glasi:
mega city tarife

priključnina
mesečna zakupnina
zakupljene minute
SMS (cena za poslano sporočilo)
vega meni (cena za prejeto informacijo)
glasovni vega meni

0
0
0
15
30
30
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ponedeljek – petek
(07.00 – 19.00)

ponedeljek – petek
(19.00 – 7.00)

petek 19.00–
ponedeljek 7.00,
prazniki

22

1

1

44
88

44
88

44
88

66

66

66

vega→vega
vega→
mobitel/debitel in
stacionarno omrežje
vega→Si.mobil
vega→stacionarno
omrežje

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
Ob-90625
Upravi družb Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj in Veterinarska ambulanta KK
Ptuj d.o.o., Draženci 10a, Hajdina, v skladu
z določili 516. člena ZGD obveščata delničarje, da sta dne 17. 3. 2003 Okrožnemu
sodišču na Ptuju kot registrskemu sodišču
predložili pogodbo o pripojitvi prevzete
družbe Veterinarska ambulanta KK Ptuj
d.o.o., k prevzemni družbi Perutnina Ptuj
d.d. Pogodbo o pripojitvi je pred tem na
svoji seji dne 10. 3. 2003 pregledal nadzorni svet prevzemne družbe in dne 10. 3.
2003 ustanovitelj prevzete družbe.
Sklepe o soglasju k pripojitvi bo družbenik prevzete družbe obravnaval na skupščini dne 24. 4. 2003.
Delničarji družbe Perutnina Ptuj d.d.,
Ptuj, katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala prevzemne družbe, lahko v roku enega meseca, na podlagi določb 528. člena ZGD, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o
soglasju za pripojitev.
Delničarji družbe Perutnina Ptuj d.d.,
Ptuj, imajo po določbi 516. člena ZGD v
roku enega meseca od objave tega obvestila možnost vpogleda in prepisa vseh listin, vsak delavnik med 10. in 14. uro na
sedežu družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj.
Perutnina Ptuj d.d.
predsednik uprave
dr. Roman Glaser
Veterinarska ambulanta KK Ptuj
d.o.o.
direktorica
mag. Tatjana Kumer, dr. vet. med.
Ob-90674
Družba z omejeno odgovornostjo Čistoča d.o.o., upravljanje, čiščenje, varovanje,
Trzin, Ljubljanska cesta 12f, ki je vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, na podlagi prvega odstavka 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah obvešča
oba družbenika, upnike in svet delavcev, da
je poslovodstvo družbe dne 11. 3. 2003

sprejelo delitveni načrt za delitev družbe z
oddelitvijo dela njenega premoženja in ustanovitvijo nove družbe in da je bil ta delitveni
načrt s predpisanimi prilogami dne 13. 3.
2003 predložen sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Družba bo najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o delitvi vsakemu družbeniku skupaj z vabilom na skupščino poslala tudi delitveni načrt in letna
poročila za zadnja tri leta.
Družba bo vsakemu upniku kakor tudi
svetu delavcev, če se bo medtem oblikoval,
na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis zgoraj
navedenega delitvenega načrta.
Notar Jože Rožman

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-90363
V skladu z drugim odstavkom 454. člena ZGD in na podlagi sklepov skupščine
družba Success 2000 d.o.o., ki je vpisana
v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod vl.št. 10605200 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe Success 2000
d.o.o. se zniža za 374.561 SIT.
Osnovni kapital družbe znaša po zmanjšanju 3,379.051 SIT.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Success 2000 d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin
Ob-90384
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Aluminij oprema d.d., Komen 129a in drugega
odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Aluminij Oprema d.d., sklicuje

7. skupščino družbe
Aluminij oprema d.d.,
ki bo v sredo, dne 23. 4. 2003 ob 9. uri
v prostorih družbe Aluminij Oprema d.d.,
nadzorni svet pa v smislu tretjega odstavka
286. člena ZGD predlaga dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se delovna telesa skupščine, in
sicer: predsednica skupščine: Marta Turk,
preštevalki glasov: Leonida Kosmina, Majda Jazbec.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarja Milana Mesarja.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Aluminij Oprema d.d.
Predlog sklepa sklepa uprave in nadzornega sveta:
a) dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti,
b) sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Aluminij Oprema d.d. v
predloženem besedilu ter tako spremenjen
Statut pa izdela v obliki čistopisa.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta in
določitev sejnin.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Ugotovi se, da članom nadzornega
sveta preneha mandat 23. 4. 2003.
b) Za člane nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje izvolijo: Anica Adamič, Simon Černetič, Damjan Korošec.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat s 24. 4. 2003.
4. Določitev nagrade nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: posameznemu članu nadzornega
sveta se za delo v preteklem mandatu iz
plača nagrada v višini 500.000 SIT
bruto.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, če pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi do
vključno 19. 4. 2003. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice na skupščini lahko
uresničujejo tisti delničarji (sami ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku), ki bodo na dan 11. 4. 2003 kot
lastniki delnic vknjiženi pri KDD in ki se bodo najkasneje do vključno 19. 4. 2003 pisno prijavili tako, da njihova prijava prispe
na sedež družbe tega dne.
Udeleženci prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalna sredstva.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine uro za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v kadrovskem sektorju vsak delavnik
od 12. do 14. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja skupščine.
Aluminij Oprema d.d.
uprava – direktor in nadzorni svet
Ob-90418
Na podlagi prvega odstavka 13. člena
Statuta družbe Forstek, orodjarstvo, inženiring, trgovina, zastopstvo, d.d., Hrastnik,
Planinska cesta 15, Dol pri Hrastniku, uprava sklicuje
10. skupščino
družbe Forstek d.d. Hrastnik, Dol pri
Hrastniku, Planinska pot 15,
ki bo v četrtek, dne 24. 4. 2003 ob 16.
uri na sedežu družbe na Dolu pri Hrastniku,
Planinska cesta 15, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– predsedujočega skupščine,
– verifikacijska komisija v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov (članov).
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila družbe za leto 2002 z mnenjem revizorja.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sprejme in potrdi se letno
poročilo družbe za leto 2002 z mnenjem
revizorja.
3.
1. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička za leto 2002.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: bilančni dobiček poslovnega leta 2002 v višini 146,267.666,11 SIT
se uporabi tako, da se na dan 1. 1. 2003
oblikujejo druge rezerve iz dobička v višini
117,112.099,83 SIT, preostanek bilančnega dobička v višini 29,155.566,28 SIT pa
je prenos dobička, o katerem se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
2. Podelitev razrešnice upravi družbe za
leto 2002.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico članom uprave družbe za leto 2002.
4. Določitev višine sejnin za člane
uprave.
Uprava družbe predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina skladno
s predlogom uprave določi višino sejnine za
člane uprave družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 11. do 13. ure v času od dneva
objave sklica skupščine z dnevnim redom
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo na skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Forstek d.d. Hrastnik
uprava
Ob-90420
Na podlagi določil statuta delniške
družbe Mizar, industrija stavbnega pohištva
Volčja Draga d.d., Volčja Draga 42 in določil Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
1. izredno skupščino
delniške družbe Mizar d.d. Volčja
Draga,
ki bo v sredo, 23. 4. 2003 ob 10. uri na
sedežu družbe v Volčji Dragi.
Dnevni red:
1. Otvoritev izredne skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov izredne
skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo organi izredne skupščine:
– za predsednika izredne skupščine se
izvoli Dušan Kecman,
– za preštevalca glasov se izvolita Alenka Rusjan in Andrej Rusjan,
– izredna skupščina se seznani, da seji
izredne skupščine prisostvuje notarka Eva
Lučovnik.
2. Obravnava in sklepanje o Elaboratu
celovitega programa ukrepov za izboljšanje
poslovanja.
Poročevalec: Andrej Rusjan.
Priloge: neuradni izkazi poslovanja za leto 2002; zapisnika nadzornega sveta z dne
4. 11. 2002 in z dne 5. 3. 2003.
Gradivo za izredno skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Volčja
Draga 42, vsak delovnik od 9. do 12. ure.
Na izredni skupščini delničarjev se odloča o vsaki točki dnevnega reda javno z glasovnicami.
Izredne skupščine se lahko udeležijo
imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblaščenci morajo
ob prijavi predložiti pooblastila v pisni obliki.
Za uresničevanje glasovalne pravice na
izredni skupščini morajo delničarji, pooblaščenci in zastopniki prijaviti svojo udeležbo
na izredni skupščino vsaj tri dni pred zasedanjem v tajništvu uprave.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkazujejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
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v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklepa v tajništvu
uprave Mizar d.d.
Če izredna skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, se ponovi istega dne uro
kasneje. Na ponovnem zasedanju izredna
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mizar d.d.
direktor družbe
Andrej Rusjan

Izvršbe in
zavarovanja
In 2001/01634
IZ-3740
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 6. 12. 2002, opr.
št. In 2001/01634, je bil dne 7. 6. 2002
opravljen v korist upnika Oskrbnik Ljubljana, Abramova 10, Ljubljana, rubež stanovanja v II. nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Ig 442, Ig, last dolžnice Horvat Vesne, Ig 442, Ig.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2003
Z 02/00950
IZ-2550
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št.
SV 991/02 z dne 20. 9. 2002, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 02/00950 z dne
20. 9. 2002, s sklepom o zavarovanju opr.
št. Z 02/00950 z dne 18. 2. 2003, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega dvosobno stanovanje št. 79, v skupni izmeri 73,22 m2, v II.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ul. kneza Koclja 35, zgrajene na parc.
št. 1853, k.o. Maribor-Grad, ki je last dolžnikov oziroma zastaviteljev Lee Sitar in Marka Korošca, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 1. 8. 2002, v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., s
sedežem v Ljubljani, Podružnica Maribor,
Strossmayerjeva 26, zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžnice oziroma zastaviteljice Lee Sitar v višini 330.000 SIT s pp in
zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžnika oziroma zastavitelja Marka Korošca v višini 4,920.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2003
Z 2002/00947
IZ-2551
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00947 z dne
5. 2. 2003, je bila ustanovljena na lokalu
št. 1, v izmeri 128,98 m2, z medetažo v
izmeri 35,27 m2, v sklopu garažne hiše ob
Ulici Kneza Koclja v Mariboru, stoječa na
parc. št. 1767, 1768, 1769, 1770 in 1771,
k.o. Maribor-Grad, ki je last dolžnika in zastavitelja, ki jo je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12. 2000, zastavna pravica v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Slo-
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veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 160.000 EUR
v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2003
Z 2002/00756
IZ-2557
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00756 z dne
4. 2. 2003, je bila ustanovljena na
– trisobnem stanovanju št. 32, v osmem
nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, na naslovu Cesta proletarskih brigad 64,
ki stoji na parc. št. 3004, k.o. Tabor, in
obstoji iz kuhinje, treh sob, shrambe, kopalnice, WC, predsobe, lože, pomožnih
prostorov, v skupni površini 75 m2, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski
hiši in funkcionalnem zemljišču, last zastaviteljev Pešić Veljka in Pešić Nade, vsakega
do 1/2 celote, ki sta jo pridobila na podlagi
prodajne pogodbe št. 94/93 z dne 18. 2.
1993 ter aneksa št. 1 z dne 4. 6. 1993 k
prodajni pogodbi št. 94/93 in
– poslovnem prostoru – lokalu v pritličju
v velikosti 48,50 m2, ki leži v stanovanjsko
poslovnem objektu na naslovu Kardeljeva
cesta št. 92 v Mariboru, stoječem na parc.
št. 536/4, k.o. Spodnje Radvanje, s pripadajočim deležem na skupnih delih, objektih, prostorih in napravah v večstanovanjski
hiši in funkcionalnem zemljišču, last zastaviteljice Pešić Nade do celote, ki jo je pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne
2. 8. 1999,
zastavna pravnica v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
45.000 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 2. 2003
Z 02/00071
IZ-2545
Na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
02/00071 z dne 14. 1. 2003, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 24, v
III. nadstropju stanovanjske hiše Begunje
161 v izmeri 78,13 m2, ki obsega kuhinjo v
izmeri 15,18 m2, sobo v izmeri 18,19 m2,
sobo v izmeri 9,97 m2, sobo v izmeri
14,79 m2, hodnik v izmeri 6,13 m2, WC v
izmeri 3,86 m2, kopalnico v izmeri 3,93 m2,
balkon v izmeri 3,56 m2, klet v izmeri
2,52 m2, stavba stoji na parc. št. 107/1, vl.
št. 1030, k.o. Begunje, stanovanje št. 24
pa predstavlja delež 6,94 stotih delov stanovanjske hiše, zarubljena v korist upnika
Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 63, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
14.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 2. 2003
IZ-90441
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 157/03 z dne 13. 3.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 9, v
mansardni etaži poslovno stanovanjskega
objekta, stoječe na parc. št. 446/4, k.o.
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Slovenske Konjice, ki obsega 56,80 m2, s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last do celote Cvikl Andreje s.p., pridobljeno na podlagi kupne pogodbe z dne
1. 10. 2001, med prodajalcem Pluton Gradnje d.o.o., Šempeter in Cvikl Andrejo s.p.,
zastavljeno v korist upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s
pripadki, napram dolžnici Cvikl Andreji s.p.
IZ-90445
Na podlagi neposredno izvršljviega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah po Stvarnopravnem zakoniku in po 250. členu Zakona o izvršbi iz zavarovanju, SV 161/03 z
dne 14. 3. 2003, notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, so bile nepremičnine,
poslovni prostor v skupni izmeri 49,01 m2,
ki se nahaja v pritličju stavbe Kocenova 2, v
Celju, ki stoji na parc. št. 2320 k.o. Celje,
last Paj Bogomira do celote, pridobljen na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
14. 12. 2000, sklenjeni med prodajalcem
Mestno občino Celje ter kupcem Paj Bogomirom, zastavljeno v korist upnice Banke
Celje, d.d., Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,000.000 SIT s pripadki,
napram dolžniku Paj Bogomiru.
IZ-90447
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
10/03 z dne 9. 1. 2003, so bili poslovni
prostori – zobna ambulanta, ki sestojijo iz
ordinacije 23,387 m2, čakalnice 6,418 m2,
sanitarije za stranke 3,335 m2, kompresorja 2,470 m2, sanitarij 3,061 m2, čajne kuhinje 5,146 m2, v skupni površini 43,817 m2,
in ki se nahajajo v prvem nadstropju objekta
z nazivom Poslovno stanovanjski objekt Puconci, stoječega na parcelah številka
1808/2, 1808/5 in 1808/6, ki so vse vpisane v zemljiškoknjižni vložek številka 407
katastrska občina Puconci, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču poslovno
stanovanjske stavbe, ki jo je zastavni dolžnik Vujić Jovica, Murska Sobota, Lendavska 45, pridobil po kupoprodajni pogodbi
številka 11/01-POP z dne 4. 11. 2002 in
po aneksu številka 1 z dne 3. 12. 2002,
sklenjene s prodajalcem Imo-Real d.o.o.,
zastavljeni v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 56.700 EUR
s pripadki.
IZ-90448
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 163/03 z dne 6. 3.
2003, sta bila lokal št. 10, velikosti
52,01 m2 in lokal št. 12, velikosti 52,01 m2,
ki se nahaja v Trgovsko poslovnem objektu
ob Ljubljanski ulici, v Srednješolskem centru v Mariboru, na zemljišču parc. št.
1609/1, 1609/18-22, vse k.o. Tabor, zastavljena oziroma na njima ustanovljena hipoteka v korist upnice Raiffeisenbank
Eberndorf reg. G.m.b.H., Avstrija, za zava-

rovanje denarne terjatve v višini 46.000 EUR,
kar znaša preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan podpisa notarskega
zapisa 10,658.706 SIT s pripadki.
IZ-90449
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-664/2003-1 z dne
13. 3. 2003, je bilo trisobno stanovanje s
kletjo in parkirnim prostorom v skupni površini 80,38 m2, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Dunajska cesta
105, ležečega na parc. št. 123, 124, 125
in 126, k.o. Bežigrad, v lasti solidarnega
poroka in zastavitelja Maksimovič Rajka,
Glavni trg 24, Maribor, ki ga je pridobil na
podlagi pogodbe o prodaji (nakupu) nepremičnine, sklenjene dne 10. 1. 2003, z Ignacem Dolenškom in Julijano Mary Dolenšek Vode kot prodajalcema, dne 13. 3.
2003 zastavljeno v korist upnice BKS – leasing d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
120.000 EUR, s pripadki.
IZ-90461
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 283/03 z dne
11. 3. 2003, je bilo trisobno mansardno stanovanje št. 21, v V. nadstropju stanovanjskega bloka št. 6, v Kopru, Kvedrova 12, v
izmeri 85,14 m2, s pripadajočo kletjo, kar
predstavlja 6,39% površine celotnega objekta po kupni pogodbi št. 050043-B6/10
z dne 23. 4. 1980, oziroma 77,50 m2, kar
predstavlja 4,99% od neto površine celotnega objekta po dodatku h kupni pogodbi
št. 050043-B6/10 z dne 23. 4. 1980, z
dne 1. 4. 1981, oziroma v dejanski izmeri
102 m2 po kupoprodajni pogodbi z dne
5. 2. 2003, potrjeni z notarskim zapisom
notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod opr.
št. SV 99/03 z dne 5. 2. 2003, stavba stoječa na parceli št. 259/1 in 260/1, sedaj
parcelni št. 259/23, katastrska občina Semedela, last Širca Zorana in Širca Lilijane,
lastnine pridobljene na podlagi kupne pogodbe št. 050043-B6/10 z dne 23. 4.
1980, dodatka h kupni pogodbi št.
050043-B6/10 z dne 23. 4. 1980, z dne
1. 4. 1981, drugega dodatka h kupni pogodbi št. 050043-B6/10 z dne 23. 4.
1980, z dne 15. 6. 1982, soglasja za prodajo kreditirane stanovanjske enote in poplačilo dolga z dne 28. 1. 2003, dovolila za
izbris prepovedi obremenitve in odtujitve z
dne 28. 1. 2003, obvestila o spremembi
anuitete za posojilo št. 200390/00 z dne
15. 1. 2003, kupoprodajne pogodbe z dne
21. 4. 1998 in kupoprodajne pogodbe z
dne 5. 2. 2003, potrjene z notarskim zapisom notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 99/03, dne 5. 2. 2003, brez
prilog, izjava z dne 4. 3. 2003, odločba
Geodetske uprave Slovenije, območne geodetske uprave Koper z dne 29. 10. 2002,
potrdilo o veljavni hišni številki in naslovu z
dne 13. 2. 2003, potrdila o dokončnem odplačilu posojila z dne 12. 2. 2003, zemljiškoknjižni izpisek z dne 27. 2. 2003, mapna kopija z dne 13. 2. 2003, zastavljeno v
zavarovanje terjatve upnice do Širca Zorana
in Širca Lilijane v znesku 75.500 EUR s
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pripadki, z zapadlostjo 8. 3. 2018, v korist
delniške družbe Volksbank – Ljudska banka d.d., matična št. 5496527, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska cesta številka 128a.
IZ-90465
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 244/03 z dne 7. 3.
2003, je bilo zastavljeno trisobno
stanovanje v 1. in .2. nadstropju (duplex) z
oznako S3 -107, v velikosti 82,85 m2 stanovanjskih površin, z loggio v velikosti
6,73 m2, vrtom v velikosti 19,48 m2, shrambo v velikosti 5 m2 in parkiriščem v kleti z
oznako S3-107, ki se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu ARS v Kamniku, ki je
zgrajen na zemljiščih parc. št. 741/3,
742/1, 742/2 k.o. Kamnik, last zastaviteljev Brigite Kastelic, Razori 18, Dobrova, in
Tomaža Merklina, Kolarjeva ulica 33 A, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-18/03 z dne 6. 3. 2003, s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22,237.298 SIT s pripadki.
IZ-90469
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 254/03 z dne 7. 3.
2003, je bilo zastavljeno enosobno stanovanje v I. nadstropju št. A-106 v velikosti
37,08 m2, shramba št. S-A-106 v velikosti
2,84 m2 in eno garažno mesto št. K3 GM
26, v velikosti 13 m2, ki se nahajajo v poslovno stanovanjskem objektu s podzemskimi garažami v soseski Dravske terase v
Mariboru, (Koroška, Lavričeva, Strma ulica), ki stoji na zemljišču parc. št. 1979/1 in
1979/5, k.o. Koroška vrata, last zastavitelja Marjana Gorčenka, Pečke 3, Makole, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4233-58/02
z dne 7. 3. 2003, sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim
skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,169.757 SIT s pripadki.
IZ-90474
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 253/03 z dne 7. 3.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 3/1-2 v pritličju objekta št. 3, ki je
zgrajen na parc. št. 1858/11, vpisani v z.k.
št. 2564, k.o. Rudnik, v skupni izmeri
94,10 m2, loggio v velikosti 12,13 m2,
shrambo A v izmeri 11 m2, atrijem v izmeri
55,21 m2, kar predstavlja idealni delež do
1081/10000 in dvema z nadstreškom pokritima parkirnima mestoma, in sicer parkirno mesto št. 3/1-2, ki leži na parc. št.
1858/10, vpisani v z.k. vložku št. 2564
k.o. Rudnik, kar predstavlja idealni delež
do 25/584 ter parkirno mesto št. 22/5-1,
ki leži na parc. št. 1858/10, vpisani v z.k.
vložku št. 2564 k.o. Rudnik, kar predstavlja
idealni delež do 25/584, last zastaviteljev
Maria Zeca in Tanje Podobnik Zec, oba iz

Ljubjane, Preglov trg 10, na podlagi prodajne pogodbe št. 4233-22/03 z dne 7. 3.
2003, sklenjene s Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada
RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
22,372.433 SIT s pripadki.
IZ-90479
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 226/2003 z dne
7. 3. 2003, je stanovanje št. 6, v izmeri
76,20 m2, v II. nadstropju stan. hiše v Mariboru, Borštnikova 59, ki stoji na parc. št.
1376/5 k.o. Sp. Radvanje, katerega solastnika sta Štrukelj Sretan in Štebih Lidija,
oba stan. Maribor, Borštnikova 59, vsak do
1/2, na temelju prodajne pogodbe z dne
26. 2. 2003, zastavljeno v korist upnice
Probanke d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT s pp.
IZ-90482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 228/2003 z dne
7. 3. 2003, je stanovanje št. 8, v III.
nadstropju stan. hiše v Ljubljani, Gestrinova
4, v izmeri 74,13 m2, s pripadajočo shrambo v kletnem predelu objekta, ki stoji na
parc. št. 214/1, ki je pripisana pri vl. št. 46
k.o. Poljansko predmestje, katerega lastnica je zastaviteljica Živa Lorenčič, stanujoča
Gestrinova 4, Ljubljana, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 5.
2001, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška 14, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pp.
IZ-90485
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 427/03 z dne 12. 3.
2003, je bilo triinpolsobno stanovanje št. 1,
v skupni izmeri 86,53 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjskega objekta v Šentrupertu, Slovenska vas 22, stoječega na parc.
št. 2506/6 k.o. Bistrica, last zastaviteljice
Milijane Gligić, zastavljeno v korist upnice
Kijevčanin Marije, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 12.600 EUR s pripadki.
IZ-90487
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
250/03-1 z dne 11. 3. 2003, je bilo stanovanje številka 1A v I. nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta “D“ Ljubljanska,
cesta 16 a, Rače, zgrajenega na parceli
številka 2540/5 katastrska občina Rače,
stanovanje pa obsega 41,97 m2 stanovanjske površine in 1,60 m2 kletne shrambe,
last dolžnice – zastaviteljice Pegi Zakrajšek
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 11. 2. 2003, sklenjene med njo kot
kupcem ter med Sortima d.o.o., Maribor,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,990.000 SIT s pripadki.
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IZ-90644
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 288/2003 z dne
13. 3. 2003, so bile nepremičnine, ki predstavljajo:
– dvosobno stanovanje številka 46, v
večstanovanjski hiši na Plečnikovi 003, v
Mariboru, ki leži na parceli številka 1003/6,
katastrska občina Tabor, katerega lastnik je
dolžnik in zastavitelj Postogna d.o.o., Gosposka ul. 011, Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6.
1999, sklenjene med Banko Celje d.d. in
dolžnikom ter zastaviteljem;
– dvosobno stanovanje številka 78, v
večstanovanjski hiši na Regentovi 010, v
Mariboru, ki leži na parceli številka
1826/29, katastrska občina Tabor, katerega lastnik je dolžnik in zastavitelj Postogna
d.o.o., Gosposka ul. 011, Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
21. 6. 1999, sklenjene med Banko Celje
d.d. in dolžnikom ter zastaviteljem;
– dvosobno stanovanje številka 195, v
večstanovanjski hiši na Kardeljevi 057, v
Mariboru, ki leži na parceli številka 100,
katastrska občina Spodnje Radvanje, katerega lastnik je dolžnik in zastavitelj Postogna d.o.o., Gosposka ul. 011, Maribor, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 21. 6. 1999, sklenjene med Banko
Celje d.d. in dolžnikom ter zastaviteljem;
zastavljene v korist upnice Probanke
d.d. Maribor, Gosposka 023, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
23,000.000 SIT s pripadki oziroma do najvišjega zneska 48,000.000 SIT.
IZ-90645
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 300/2003 z dne
18. 3. 2003, je bilo dvosobno stanovanje z
oznako B v izmeri 52,70 m2, z balkonom v
izmeri 5,50 m2 ter mansardnim delom v
izmeri 35 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju
večstanovanjske hiše v Valvazorjevi ulici
020, Maribor, zgrajeni na parceli številka
461, katastrska občina Tabor, s solastninsko pravico na skupnih delih in napravah
objekta in funkcionalnem zemljišču, last dolžnice in zastaviteljice Mateje Hrastelj, stanujoče Spodnje Hoče, Križna c. 023, do
1/2 in zastavitelja Čurila Andreja, stanujočega Spodnje Hoče, Križna c. 023, do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 2. 2003, sklenjene s Purišič Dejanom,
stanujočim Maribor, Heroja Zidanška 009,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,050.000 SIT.
IZ-90646
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-134/03 z dne 18. 3.
2003, je bilo stanovanje številka 30, ki se
nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske hiše v Rogaški Slatini, Ulica XIV. divizije 56, na
parc. št. 1321, vl. št. 628, k.o. Rog. Slatina,
v skupni izmeri 26,64 m2, s pripadajočimi
deli stanovanjske površine, last zastavitelja
Franja Djurovića, Rogaška Slatina, Ulica XIV.
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Divizije, zastavljeno v korist posojilodajalca
in upnika Silva Mikolič, Velike Brusnice 21A,
Brusnice, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,073.304 SIT s pripadki.
IZ-90647
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 269/03 z dne 12. 3.
2003, je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje z oznako D-503, ki se nahaja v petem
in šestem nadstropju stanovanjske enote,
ki je v soseski Dravske terase v Mariboru,
ki je zgrajena na zemljiščih 1979/1 in
1979/5, k.o. Koroška vrata, v velikosti
141,03 m2 stanovanjskih površin, s teraso v
velikosti 14,10 m2, shrambo v velikosti
5,07 m2 z oznako S-D-503 in enim parkirnim mestom v kleti z oznako K2-GM 53,
last zastaviteljev Mateje Matjašič Friš, Koroška cesta 61, Maribor in Darka Friša, Ulica
heroja Lacka 72, Lenart pri Slovenskih goricah, na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-38/03 z dne 12. 3. 2003, s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 28,138.991 SIT s pripadki.
IZ-90648
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 270/03 z dne 12. 3. 2003,
je bilo zastavljeno stanovanje z dvema sobama in kabinetom z oznako S2-206, v skupni
izmeri 77,45 m2 stanovanjskih površin,
6,12 m2 balkona, 7,84 m2 shrambe in parkirišče v kleti z oznako S2-206, ki se nahaja v
drugem nadstropju poslovno-stanovanjskega
objekta ARS v Kamniku, ki je zgrajen na zemljiščih parc. št. 741/3,742/1 in 742/2 k.o.
Kamnik, last zastaviteljev Margite Lenček in
Marka Lenčka, stanujoča Gregorčičeva ulica 15, Radomlje, na podlagi prodajne pogodbe št. 4233-11/03 z dne 12. 3. 2003, s
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,613.941 SIT s pripadki.
IZ-90649
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 283/03 z dne 17. 3. 2003,
je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št.
12, v izmeri 51,30 m2, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Tesarska ulica 14, v
Ljubljani, ki je last zastaviteljice Tine Kosi,
Potrčeva ulica 10, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. R 3168/2003 z dne
21. 1. 2003, in aneksa z dne 11. 3. 2003,
oboje sklenjeno s prodajalcem Sašo Smrekarjem iz Ljubljane. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 46.000 EUR s pripadki.
IZ-90650
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 256/03 z dne 14. 3.
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2003, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 7, v izmeri 61,42 m2, s kletno shrambo v izmeri 3,41 m2, ki se nahaja v visokem
pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Ulica Arnolda Tovornika 9, stoječe na parc.
št. 1580/1, 1581/3, 1598/3,1601/2 in
1602/4, k.o. Spodnje Radvanje, last Danijela Lakošeja, stan. Brezno 24, Podvelka in
Majde Konečnik, stan. Vrhe 9, Slovenj Gradec, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 29. 2. 1992 med
prodajalko Republiko Slovenijo in kupcem
Gerlindo Ulčar, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja, ki so jo dne
28. 11. 1995 sklenili prodajalka Gerlinda
Ulčar in kupca Avberšek Jerica in Martin ter
na podlagi prodajne pogodbe, ki so jo dne
28. 8. 2002 sklenili prodajalca Avberšek
Jerica in Martin ter kupca Majda Konečnik
in Danijel Lakoše, zastavljena v korist upnice Safe Invest-mreža, d.o.o., Ptuj, Osojnikova 3-5, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Zavarovalniško zastopanje Muca, Danijel Lakoše s.p., Brezno 24, Podvelka, v višini 11,400.000 SIT s pripadki.
IZ-90651
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV-791/2003 z dne 17. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 10 v izmeri
67,78 m2, v prvem nadstropju objekta A-10,
Brodarjev trg 4, Ljubljana, stoječega na
parc. št. 1112/1, 1111/1 in 1119 k.o. Moste, v solasti zastaviteljev Ariane Libertin in
Boruta Todoroviča, oba Brodarjev trg 4,
Ljubljana, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. MS 4/5 837/81 z dne
22. 3. 1982, sklenjene med Staninvest
Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, kot prodajalcem ter Đorđem Todorovičem in Ariano Todorovič, oba Ljubljana, Andreja Bitenca 34, kot kupcema ter
pogodbe o določitvi višine solastniškega deleža in darilne pogodbe z dne 29. 8. 1997,
sklenjene med Đorđem Todorovičem, Archinetova 19, Ljubljana, kot darovalcem,
Borutom Todorovičem, Brodarjev trg 4,
Ljubljana, kot obdarjencem in Ariano Libertin, Brodarjev trg 4, Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina banke Celje, Vodnikova 2, Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,100.000 SIT s pripadki.
IZ-90652
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 463/03 z dne 17. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 1, s pripadajočo kletjo v skupni izmeri 30,57 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Zagorju, Cesta 20. julija 2, last dolžnice in
zastaviteljice Danice Novak, zastavljeno v
korist upnika Škerjanc Jožeta za zavarovanje denarne terjatve v višini 6.240 EUR s
pripadki.
IZ-90653
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 182/03 z dne 14. 3. 2003, je bilo stanovanje številka 15 v četrti etaži stanovanjske stavbe na naslovu Slovenska ulica 29,

Murska Sobota, ki leži na parceli, pripisani
pri vložni številki 1053 katastrske občine
Murska Sobota, ki je skupne izmere
63,97 m2 in je last dolžnikov in zastaviteljev
Babič Štefana in Babič Darinke, Slovenska
ulica 29, Murska Sobota, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 29. 7. 2002, s
prodajalcema Bohar Deziderjem in Bohar
Darinko, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg –
Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, v zavarovanje denarne terjatve v višini 17.000 EUR, kar znaša
3,927.000 SIT ter za znesek 6.800 EUR,
kar znaša 1,570.000 SIT iz naslova stranskih zavarovanj, s pripadki.
IZ-90654
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
183/03 z dne 14. 3. 2003, je prodajna
enota “C“ v izmeri 87,44 m2, v hiši Slovenska 25, Murska Sobota (zemljiškoknjižno
telo III.), ki stoji na parceli 1299/1 in
1299/2, vložek številka 2654 katastrska
občina Murska Sobota, ki jo je dolžnik in
zastavni dolžnik Rebel d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 3, pridobil po prodajni pogodbi z dne 21. 10. 1998, zastavljen v korist upnice Probanke d.d. Maribor,
Gosposka 23, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve do najvišjega zneska
45,000.000 SIT.
IZ-90655
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 176/03
z dne 13. 3. 2003, je bilo trisobno stanovanje št. 14, v izmeri 65,14 m2, v četrtem nadstropju večstanovanjskega objekta, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 4, Jesenice, ki
stoji na parc. št. 514/5 – (stavba 253 m2)
vl. št. 961 k.o. Jesenice, last dolžnikov in
zastaviteljev Biščević Emina in Muratović Zehre iz Jesenic, na podlagi kupoprodajne pogodbe za nakup trisobnega stanovanja z
dne 15. 1. 2003 in aneksa k tej pogodbi z
dne 7. 2. 2003, sklenjene z prodajalcem
Darkom Pregljem iz Jesenic, zastavljeno v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.300 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-90656
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 190/03
z dne 13. 3. 2003, je bilo stanovanje št. 1
v skupni izmeri 60,44 m2, ki se nahaja v
drugem nadstropju večstanovanjske hiše v
v Ljubljani, Vošnjakova ulica 8, večstanovanjska hiša stoji na parc. št. 2342/2 st.
stavb. 344 m2, vl. št. 189, k.o. Ajdovščina, last zastaviteljev Vojka Gašperšiča in
Aljoša Gašperšiča, za vsakega do ene polovice, zastavljeno v korist upnik a Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
70.550 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
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njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-90657
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o obstoju in zavarovanju denarne terjatve po 250. členu
Zakona o izvršbi iz zavarovanju, SV 162/03
z dne 17. 3. 2003, notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, je bilo stanovanje št.
15 v 3. nadstropju večstanovanjske hiše –
bloka na naslovu Celje, Milčinskega ul. 4,
ležečem v parc. št. 500/8, k.o. Spodnja
Hudinja, ki obsega 56,18 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču,
last do celote Gerardi Frančiške, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
5. 2. 2003, med prodajalcem Pavlica Draganom in kupcem Gerardi Frančiško, zastavljeno v korist upnice Banke Celje, d.d.
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,300.000 SIT s pripadki, napram dolžnici Gerardi Frančiški.
IZ-90722
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 470/03 z dne 17. 3. 2003, je
bilo stanovanje v skupni izmeri 90,70 m2, ki
se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše v
Ljubljani, Župančičeva ulica 12, stoječe na
parc. št. 413, vl. št. 544, k.o. Ajdovščina,
last zastaviteljice Branke Majde Hribar, zastavljeno v korist upnikov Švigelj Karla in Švigelj Tomaža, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 28.560 EUR s pripadki.
IZ-90723
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-815/2003 z dne
18. 3. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 34, v skupni izmeri 37,94 m2, ki se nahaja v V. nadstropju stanovanjskega objekta
na naslovu Tržna ulica 3 v Ljubljani, ki se
nahaja v stanovanjski soseski ŠS-4/1 Stara
cerkev – objekt K in leži na parc. št. 1047,
k.o. Stara cerkev, ki je last zastavitelja na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 23. 10. 2000 s prodajalko Marijo Rugelj, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.726,43 EUR, s pripadki.
IZ-90724
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
190/03 z dne 18. 3. 2003, je bilo dvosobno stanovanje številka 01 v pritličju večstanovanjske stavbe, stoječe na parceli 1647,
katastrska občina Koroška Vrata, na naslovu Gosposvetska cesta 45, Maribor, in ki
sestoji iz kuhinje 12,48 m2, sobe 18,09 m2,
sobe 13,23 m2, hodnika 5,16 m2, WC
4,20 m2 in drugih prostorov 2,40 m2, skupno 56,87 m2, ki sta ga zastavna dolžnika
Čeh Cvetka in Čeh Slavko, oba Ljutomer,
Mestni breg 3, pridobila po kupoprodajni
pogodbi z dne 8. 2. 2003, sklenjene s prodajalcem Verzel Srečkom, Maribor, Gosposvetska 45, zastavljeno v korist upnice Bank

Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
23.700 EUR s pripadki.
IZ-90725
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 281/03 z dne 18. 3.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 22, v skupni izmeri 45,36 m2, v
celoti, v tretjem nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Pokopališka 11. Stanovanjski blok stoji na parc. št. 1036/1, k.o.
Moste in je last zastavitelja Milorada Pejića,
na podlagi pogodbe o kupoprodaji stanovanja z dne 22. 2. 1999. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.900 EUR s pripadki.
IZ-90726
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 285/03 z dne 14. 3.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 7/1-2 v pritličju objekta št. 7, ki je
zgrajen na parc. št. 1858/13, vpisan 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
54,38 m2, kar predstavlja idealni delež do
1081/10000, in z nadstreškom pokritim
parkirnim mestom št. 7/1-2, 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 Dresler Tee,
Srednje Gameljne 29a, Ljubljana-Šmartno
in Godek Davorina, Ulica bratov Učakar
110, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 4233-26/03 z dne 14. 3. 2003, sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,176.425
SIT s pripadki.
IZ-90727
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 296/03 z dne 18. 3. 2003,
je bila zastavljena garsonjera št. 42, v skupni
izmeri 31,15 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Herbersteinova 14, Ljubljana, ki je
last zastavitelja Silvestra Novaka, Lukavci 16,
Križevci pri Ljutomeru, na podlagi prodajne
pogodbe št. z dne 6. 2. 2003 in aneksa št.
1 k prodajni pogodbi z dne 10. 3. 2003,
oboje sklenjeno z Jankom Dermastjem. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d. Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 33.500 EUR v tolarski protivrednosti, po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita. Obrestna mera
za dani kredit je letni EURIBOR + 3,5% letno, kar na dan sklenitve kreditne pogodbe
znaša 5,883% s pripadki.
IZ-90728
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 128/03 z dne
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18. 3. 2003, je bilo dvosobno stanovanje,
ki se nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu Alpska cesta 13, Bled, v skupni izmeri 52,85 m2, zastavljeno v korist upnice
SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,500.000 SIT s pripadki.
IZ-90733
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Duše Trobec Bučan, notarke iz Kranja, opr. št. SV 133/03 z dne
19. 3. 2003, je bila garsoniera št. 25, ki se
nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Ul. Janeza Puharja 7,
Kranj, zastavljena v korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,100.000
SIT s pripadki.
IZ-90734
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 254/2003 z dne
14. 3. 2003, je dvoinpolsobno stanovanje
št. 157, lamela H5, v izmeri 69,34 m2, v V.
nad. in kletni prostor v izmeri 3,38 m2 v
stan. hiši v Mariboru, Prušnikova 44, stoječi na parc. št. 1118 k.o. Sp. Radvanje, katerega solastnika sta Pihler Jožef in Pihler
Tatjana, oba stan. Maribor, Prušnikova 44,
na temelju prod. pog. št. 423/84 z dne
11. 12. 1984, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 34.950
EUR s pp., v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-90735
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 309/2003 z dne
19. 3. 2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje št. C1/P-3 v pritličju, v skupni izmeri
43,40 m2, s pripadajočo kletno shrambo
številka C1/P-3 v izmeri 4 m2, v večstanovanjskem objektu “C“, Heroja Vojka 004 c,
Maribor, ki stoji na parceli številka 1402/8,
katastrska občina Pobrežje, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in napravah objekta, na zemljišču na katerem
objekt stoji in funkcionalnem zemljišču, last
zastavitelja Papa Andreja, stanujočega Maribor, Predilniška ul. 003, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 17/2002 z dne 14. 8.
2002, sklenjene s Krekovo družbo za storitve d.o.o., Maribor, Partizanska c. 005 in
Slocan d.o.o., Maribor, Leona Zalaznika
022, kot prodajalcema, zastavljeno v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s
pripadki ter bodoče in pogojne denarne terjatve v višini največ 2,500.000 SIT s pripadki.
IZ-90736
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 175/03 z dne 17. 3.
2003, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši
Križišnikova št. 1, Ljubljana, številka 7, v
skupni izmeri 23,58 m2, last dolžnice in zastaviteljice Vide Potokar (sedaj Vide Ravni-
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kar), rojene 18. 6. 1957, prebivališče Vrhpolje pri Moravčah 23, zastavljeno v korist
upnika Slavka Šteblaja, rojenega 23. 5.
1967, prebivališče Ljubljana, Pregljeva ulica 15, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 4.440 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem menjalniškem tečaju SKB
banke d.d., Ljubljana, na dan plačila, z
obrestmi in stroški.
IZ-90737
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 249/03 z dne 17. 3.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 4/1-1 v pritličju objekta št. 4, ki je
zgrajen na parc. št. 1858/12, vpisani v z.k.
vložku št. 2564 k.o. Rudnik, v skupni izmeri 86,55 m2, z loggio v velikosti 18,59 m2,
shrambo K v izmeri 11 m2, atrijem v izmeri
54,83 m2, kar predstavlja idealni delež do
1053/10000, in odkritim parkirnim mestom
št. 4/1-1-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 Mete Tomaž, Ulica Gubčeve brigade 63, Ljubljana in Petra Mihelčiča,
Na cvetači 19, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 4233-23/03 z dne 6. 3.
2003, s Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27,053.130
SIT s pripadki.
IZ-90738
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 278/03 z dne 17. 3.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje v 2. in 3. nadstropju z oznako E-317 v
velikosti 70,74 m2 stanovanjskih površin, s
3,40 m2 shrambe z oznako S-E-317 in enim
parkirnim mestom v kleti z oznako K2-GM
45, ki je v poslovno-stanovanjskem objektu s podzemnimi garažami v soseski Dravske terase v Mariboru, ki je zgrajen na
parc. št. 1979/1 in 1979/5, k.o. Koroška
vrata, last zastaviteljev Vorše Boruta, Klinetova ulica 14, Maribor in Vorše Petre,
Ruska ulica 10, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 4233-43/03 z dne
17. 3. 2003, sklenjene s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana,
Poljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14,515.189 SIT s pripadki.
IZ-90739
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 194/03 z dne 19. 3. 2003, je bilo stanovanje številka 6 v drugi etaži stanovanjske stavbe na naslovu Kocljeva 11, Gornja
Radgona, ki leži na parceli številka 216,
pripisani pri vložni številki 639 katastrske
občine Gornja Radgona, ki je skupne izmere 76,70 m2 in je solast zastaviteljev Srež
Štefana, Zasadi 12 in Srež Jurčka, Kocljeva
11, Gornja Radgona, na podlagi sklepa o
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dedovanju Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni pod opravilno številko D 17/97 z dne
14. 3. 1997 ter kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene dne 22. 10.
1992, s prodajalko Občino Gornja Radgona, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Halbenrain – Tieschen, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung
v zavarovanje denarne terjatve v višini
41.000 EUR, kar znaša 9,471.000 SIT, s
pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 32/2002-32
S-90327
To sodišče je s sklepom opr. št. St
32/2002 z dne 5. 3. 2003 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom PVC Okna
in vrata, Alen Brejc, s.p., Cesta Borisa
Kidriča 41, Jesenice in postopek z istim
dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 3. 2003
St 21672002
S-90328
To sodišče je s sklepom z dne 30. 1.
2003 pod opr. št. St 216/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
IMP SKIP d.d., Gorenjska cesta 20, Mengeš, matična številka 5078148, šifra dejavnosti 28.210.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve,
kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (30. 1.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Darja Erceg iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– IMP Promont IPD d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana - Črnuče,
– Merkur d.d., Koroška cesta 1, Kranj,
– Unifer d.o.o., Streliška 8, Ljubljana,
– Heda Trans d.o.o., Dobravica 5, Šentjernej,
– Tica Ranko kot predsednik sveta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 30. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2003
St 23/2003
S-90329
To sodišče je s sklepom St 23/2003
dne 11. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Akropharm d.o.o., Linhartova 49a, Ljubljana, matična številka:
5314151, šifra dejavnosti 24.420.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tatjana Rupel iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 6. 2003 ob 12. uri, soba 307/A
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 3. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2003
St 13/2003
S-90330
To sodišče je s sklepom St 13/2003
dne 11. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Securiton, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino ter zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Ježa 54a, matična
številka 5476305, šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 6. 2003 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 3. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2003
St 51/2002
S-90331
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
51/2002 dne 3. 3. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kompas Con-
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sulting d.d., Dvoržakova 11a, Ljubljana
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2003
St 115/2001-22
S-90332
To sodišče je s sklepom St 115/2001
dne 6. 3. 2003 zaključilo likvidacijski postopek nad naknadno najdenim premoženjem družbe Tivoli Commerce d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 10, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2003
St 78/99
S-90333
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
78/99 dne 5. 3. 2003 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Vita d.o.o., Tržaška 118, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2003
St 209/2002-13
S-90334
To sodišče je s sklepom opr. št. St
209/2002 z dne 6. 3. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Morisom Erkerjem s
firmo Centralvod Moris Erker s.p., Devina 25, Slovenska Bistrica, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2003
St 55/2002-15
S-90335
To sodišče je s sklepom opr. št. St
55/2002 z dne 6. 3. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Cvetko Golob s firmo Knjigovodski in računovodski servis ter davčno svetovanje AKT, Cvetka Golob s.p.,
Partizanska cesta 3-5, Maribor, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2003
St 197/2002-16
S-90336
To sodišče je s sklepom opr. št. St
197/2002 z dne 6. 3. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Mirjano Budja s firmo Deko Team – proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov za opremo stanovanja, Budja Mirjana s.p., Koroška ul. 5, Maribor,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2003

St 48/2002-14
S-90337
To sodišče je s sklepom opr. št. St
48/2002 z dne 6. 3. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
AICO Podjetje za inženiring in trgovino
d.o.o., Kamnica, Na Jelovcu 14, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2003
St 19/2003
S-90338
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
19/2003 dne 6. 3. 2003 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Mesarija, Okrepčevalnica Petra, Anton Zupanič s.p., C. v Rogozo 7, Miklavž na Dravskem polju.
Odslej firma glasi Mesarija, Okrepčevalnica Petra, Anton Zupanič s.p., C. v Rogozo
7, Miklavž na Dravskem polju – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, univ. dipl. ek., Lorbekova 17,
Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 6. 2003 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 6. 3. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2003
St 41/98
S-90339
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gostilna Rajzmanov Fram, Flucher
Vlado s.p. – v stečaju, Novine 30, Šentilj, se v skladu z II. odst. 99. člena ZPPSL
zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa o zaključku
stečajnega postopka se o tem obvesti Davčni urad v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2003
St 26/2002-16
S-90340
To sodišče je s sklepom opr. št. St
26/2002 z dne 6. 3. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Jasno Filipič s firmo Bar
Miklavž, Jasna Filipič – s.p., Partizanska c. 19, Slovenska Bistrica, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2003
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St 161/2002
S-90341
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ismaili Femini s.p., Mariborska c. 5,
Lenart, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2003
St 9/2003
S-90342
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Tovarna meril – Koples d.o.o.,
Francetova 16, Slovenj Gradec, matična
številka 5618444 šifra dejavnosti 33.200.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Tovarna
meril - Koples d.o.o., – v stečaju, Francetova 16, Slovenj Gradec.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
univ. dipl. pravnik Miran Kos, odvetnik iz
Raven na Koroškem, Koroška cesta 14.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
4. 6. 2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa, ali drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 3. 2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 3. 2003
St 28/2002
S-90343
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 28/2002, z dne 10. 3. 2003, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Cesar Tone s.p., Trgovina in šiviljstvo, Ronkova 4, Slovenj Gradec.
2. Po pravnomočnosti sklepa, se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni, po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 3. 2003
St 24/2002
S-90344
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 24/2002, z dne 11. 3. 2003, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Frenki Bar, Prosenjak Frenk s.p.,
Vorančev trg 3, Slovenj Gradec.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
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3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 3. 2003
St 30/2002
S-90345
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 30/2002, z dne 10. 3. 2003, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Tomales s.p., Montaža na terenu, Tomaž Lep, Glavni trg 31, Muta.
2. Po pravnomočnosti sklepa, se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo,
v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 3. 2003
St 9/2003-9
S-90421
1. Z dnem 13. 3. 2003 se začne postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Agranta d.d., Lendavska 9, Murska Sobota.
2. Predlagatelju se nalaga, da v roku 15
dni na transakcijski račun Okrožnega sodišča
v Murski Soboti št. 01100-6950422028, sklic
na št. 11 42200-2340003-51100093 položi
predujem za stroške postopka v višini
1,000.000 SIT.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. K prijavi terjatve morajo priložiti
dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2%
od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Sodna taksa se plača na transakcijski račun
sodnih
taks
tega
sodišča
št.
01100-1000339014 (velja za pravne osebe) oziroma št. 01100-1000338529 (velja
za fizične osebe), sklic na št. 11
42200-7110006-51100093. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje dr. Štefan Ščap, Ulica
ob progi 53, Murska Sobota.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 13. 3. 2003 nabije na oglasno desko sodišča.
Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Semevit d.o.o., Kraigherjeva 19/a,
Lenart,
2. Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Miklošičeva 12, Ptuj,
3. Zavarovalnica Triglav d.d., Lendavska 5, Murska Sobota,
4. Kovinski izdelki Tibaut, Žižki 48/c,
Črenšovci,
5. Stanislav Kerman, Andrejci 24, Martjanci.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 3. 2003
St 44/2002
S-90422
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 44/2002 sklep z dne 13. 3. 2003:
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1. Stečajni postopek nad dolžnikom: E
Šport, Konfekcija Šentjur d.o.o., Cesta
Kozjanskega odreda 21, Šentjur (matična številka 5303478) se zaključi v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: E Šport,
Konfekcija Šentjur d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, Šentjur (matična številka 5303478), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 3. 2003
St 57/2002
S-90423
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
57/2002 z dne 10. 3. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnico Lilijana Črnkovič s.p. - v stečaju, Livod 19, Kočevje, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odredi izbris dolžnice iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2003
St 118/2002
S-90571
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 118/2002 sklep z dne 13. 3.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Krasniqi Rexhep s.p., Trgovina Lili, Kardeljev trg 1, Velenje (matična številka:
1040715), se zaključi v skladu z dol. 99/II
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 7. maja
2003 ob 9.30, soba št. 106/I tega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Krasniqi Rexhep
s.p., Trgovina Lili, Kardeljev trg 1, Velenje
(matična številka: 1040715), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 3. 2003
St 199/2002
S-90572
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
199/2002 z dne 11. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Šabić Kemo s.p. – zaključna gradbena dela,
Žabjek 3, Trbovlje in ga takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odredi izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2003
St 99/2002
S-90573
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
99/2002 dne 10. 3. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom DOL-TEX
d.o.o., Krka – v stečaju.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2003
St 31/99
S-90574
To sodišče je s sklepom opr. št. St
31/99 dne 11. 3. 2003 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Ikom Projekt
d.o.o. – v stečaju, Kosovelova 2, Grosuplje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2003
St 9/2003-10
S-90575
To sodišče je s sklepom St 9/2003
dne 14. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Nubis d.o.o., Ljubljana,
Hacquetova 8, matična številka 5633770,
davčna številka 15838501.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, Trubarjeva 21, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 6. 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
14. 3. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2003
St 138/2001
S-90576
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
138/2001 dne 13. 3. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Institut za
komunikacijo in informatiko d.o.o. – v
stečaju, Kamniška 25, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2003
St 33/2003
S-90577
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2003 z dne 14. 3. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Feroterm - Lenterm d.o.o., Selnica ob Dravi, Mariborska c. 12, ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v
sestavi:
1. Tink d.o.o., Kosovelova 16, Celje,
2. Merkur d.d. Kranj, C. na Okroglo 3,
Naklo,
3. SŽ Acroni d.o.o., C. Borisa Kidriča
44, Jesenice,
4. Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor,
5. Branko Škrabl, Spodnji boč 28, Selnica ob Dravi.
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II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Majdo Jaki, univ. dipl. ek., Bezenškova 74, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 3.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2003
St 130/2002
S-90578
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
130/2002 dne 14. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom L.T.D.
Lahki transporti in trgovina Dajčman Dejan s.p., Pesnica pri Mariboru 44/c, Pesnica pri Mariboru.
Odslej firma glasi L.T.D. Lahki transporti
in trgovina Dajčman Dejan s.p., Pesnica pri
Mariboru 44/c, Pesnica pri Mariboru – v
stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek., zaposlena v Tekstilnem inštitutu v Mariboru, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi litinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 6. 2003 ob 10. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 14. 3.
2003.
VII. Upnike pozivamo, da naj se v priglašeni terjatvi izjasnijo o tem, ali so pripravljeni založiti predujem za stroške pravdnih postopkov oziroma ali so pripravljeni prevzeti
terjatve stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2003
St 211/2002-17
S-90579
To sodišče je s sklepom opr. št. St
211/2002 z dne 16. 1. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom INKO proizvodni inženiring za konstruiranje in izdelavo kovinskih predmetov d.o.o., Miklavž na Dravskem polju, Ul. Jožeta
Štanteta 14, in za stečajnega upravitelja
določilo Ignaca Mariniča, dipl. ekonomista,
Svetozarevska 10, Maribor.
Matična številka dolžnika je 5297648,
šifra njegove dejavnosti pa 28.740.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 1. 2003.
To sodišče je s sklepom opr. št. St
211/2002 z dne 13. 3. 2003 zaključilo ste-
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čajni postopek nad dolžnikom INKO proizvodni inženiring za konstruiranje in izdelavo kovinskih predmetov d.o.o. – v
stečaju, Miklavž na Dravskem polju, Ul.
Jožeta Štanteta 14, ker premoženje, ki je
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka in je tudi neznatne
vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2003
St 5/2002-46
S-90580
Narok za obravnavanje za glavno razdelitev stečajne mase stečajnega dolžnika Dekor – Steklarstvo, Opravljanje storitev
Murska Sobota d.o.o. – v stečaju, Kopališka 2, Murska Sobota, bo dne 28. 4.
2003 ob 12. uri v razpravni dvorani št. 12,
tega sodišča.
Upniki stečajnega dolžnika lahko vpogledajo v osnutek za glavno razdelitev na
stečajnem oddelku tega sodišča št.
413/IV, v času uradnih ur sodišča. Po predlogu osnutka za glavno razdelitev bodo
upniki s svojimi priznanimi terjatvami poplačani 100%.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 3. 2003

Amortizacije
N 223/2000
AM-2578
Na predlog Abanke, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58, ki jo zastopa odvetnica Irena
Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija
spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki
naj bi se izgubila. Imetnik teh papirjev se
poziva, da v roku 60 dni po objavi tega
oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po
preteku tega roka se bo štelo, da sta vrednostna papirja izgubila svojo pravno veljavnost.
Delnici AB, delnice od št. 0008270 do
št. 0008271, št. delnic 2, vrednost 5, št.
lotov 10.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
N 1/98
SR-2577
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v nepravdni zadevi predlagatelja Baša Ivana, Jasen 13/a in ostalih, ki jih zastopa odv. Milan Volk iz Ilirske Bistrice, zaradi postavitve
začasnega zastopnika Zadel Ivani, Grilj Ivanu, Zadel Mariji, Štemberger Antonu, Štemberger Ivani, Štemberger Frančiški in Štemberger Alojziji, na temelju določila 4. točke
prvega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s
37. členom ZNP sklenilo:
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nasprotnim udeležencem se v predmetni nepravdni zadevi zaradi delitve solastnega premoženja, in sicer: Ivani Zadel, roj.
Boštjančič, roj. 12. 11. 1907, neznanega
prebivališča v Ameriki; Ivanu Grilju, pok.
Jakoba, roj. 2. 5. 1905, neznanega prebivališča v Argentini; Mariji Zadel, roj. Štemberger, roj. 4. 8. 1895, neznanega prebivališča; Antonu Štembergerju, pok. Jožefa, roj. 4. 8. 1895, neznanega bivališča;
Ivanu Štembergerju, pok. Jožefa, roj. 24.
12. 1889, neznanega bivališča; Frančiški
Štemberger, pok. Jožefa, roj. 10. 11.
1897, neznanega bivališča in Alojziju Štembergerju, pok. Jožefa, roj. 31. 3. 1909,
neznanega bivališča, in v postopku nimajo
pooblaščenca, postavi začasni zastopnik,
notar Aleksander Trnovec, Cankarjeva 26,
Ilirska Bistrica, ki ima v postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Sklep se objavi tudi na sodni deski sodišča.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 8. 2000
P 410/95
SR-2590
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Nelly Robežnik v pravdni zadevi tožeče stranke SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, zoper toženo stranko Semenčič Svena, Kumarjeva 7, Koper, oziroma
Momjan bb, Momjan, Hrvatska, zaradi plačila 1,719.380,10 SIT, dne 9. 1. 2002 sklenilo:
toženi stranki, Semenčič Svenu se postavi začasnega zastopnika, in sicer odv.
Giannija Flego iz Kopra.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 1. 2002
In 76/1998
SR-2549
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni
zadevi upnice Krekove zavarovalnice d.d.,
prej Zavarovalnica Mercator d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj
iz Ljubljane, proti dolžniku Tičar Urošu, Črnavska pot 5, Preddvor, zaradi izterjave
7,356.926,70 SIT s pp., postavilo dolžniku
Tičar Urošu začasnega zastopnika, odvetnika Janeza Jocifa iz Kranja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku, vse
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 1. 2003
P 2417/2002
SR-1409
Okrožno sodišče v Ljubljani je po predsednici senata Veri Gams Premerl v pravdni zadevi tožeče stranke Milene Repanšek iz Kamnika, Cankarjeva 12b, ki jo zastopa odvetniška pisarna Miro Senica in
odvetniki, zoper toženo stranko Bojana Repanška, nazadnje stanujočega Cankarjeva
12b, Kamnik, sedaj neznanega prebivališča, v postopku po tožbi zaradi razveze
zakonske zveze, dne 10. 1. 2003 izven
naroka sklenilo:
tožencu Bojanu Repanšku, nazadnje stanujočem v Kamniku, Cankarjeva 12b, sedaj
neznanega bivališča, se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Maja Besednjak iz
Ljubljane, Pražakova 20.
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Začasna zastopnica odvetnica Maja Besednjak bo zastopala toženca, dokler mu
organ pristojen za socialne zadeve ne bo
postavil skrbnika ali dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2003
N 6/2002
SR-3745
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Nemec
Aleksandra, Bilje 94, Renče, 2. Silič Marije, Miren 105/a, 3. Mask Lucijana, Orehovlje 33, Miren, 4. Nemec Jožefa, Vrtojbenska 94, Šempeter, 5. Orel Rade, Bilje
189, Renče, 6. Mask Terezije, Klaričeva
9, Koper, 7. Kravanja Zofije, Stjenkova
19/a, Koper, 8. Mask Valterja, Staničev
trg 7/a, Koper, 9. Mask Tanje, Dolinska
50/d, Koper, 10. Silič Nadje, Bilje 186,
11. Kogoj Metode, Bilje 84, 12. Mihelj Cirile, Bilje 179, 13. Zgonik Zorane, Bilje
185/d in 14. Mask Antona, Bukovica 72/a,
ki jih zastopa odv. Branka Mevlja Turk iz
Nove Gorice, zoper nasprotne udeležence
1. Lion Magdalene, 2. Lion Francisca,
3. Hvala Friderika, 4. Komel Erminije in
5. Gorkič Valerije, vsi neznanega bivališča, zaradi razdelitve solastnih nepremičnin, izven naroka, dne 13. 2. 2003
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku, se nasprotnim udeležencem Lion Magdaleni, Lion Francescu, Hvala Frideriku, Komel Erminiji in Gorkič Valeriji, vsi
neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico odv. Vido Lemut Mali iz Ajdovščine, Tovarniška 2/a, katera bo udeležence
zastopala v nepravdni zadevi N 6/2002
pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 2. 2003
P 7/03
SR-3751
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Stanislava Štoka, Tomaj 48/a, Dutovlje, ki ga zastopa odv. Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko 1. Pavlo Ravbar, neznanega bivališča v
ZDA in 2. Jožefa Tavčarja, 191 Whittemote
Toledo, Ohio, ZDA, sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve z.k. listine zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, s sklepom z dne 26. 2.
2003 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki 1. Pavli Ravbar, roj. Tavčar, neznanega bivališča v ZDA in 2. Jožefu Tavčarju, pok. Jožefa, 191 Whittemote
Toledo, Ohio, ZDA, sedaj neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, in
sicer odvetnika Ivana Ravbarja iz Sežane,
Partizanska 33/b, ki bo toženo stranko v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodišče oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 2. 2003
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Oklici dedičem
II D 86/2002
OD-3765
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, je v
teku zapuščinski postopek po pok. Lasič
Bogomili, hčerki Franca, roj. 5. 11. 1905,
umrli 15. 12. 2001, nazadnje stanujoči v
Ljubljani, Adamičeva ul. 13.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine kot zakoniti
dediči po zapustnici, da se priglasijo pri
sodišču v enem letu od objave oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter ga zaključilo glede
na znana dejstva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2003
I D 289/98
OD-3767
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Angeli Trstenjak, rojeni Velak, rojeni 20. 10. 1930,
umrli 23. 1. 1998, nazadnje stanujoči Na
gmajno 6, Rogoza, pošta Miklavž na Dravskem polju.
Sodišče poziva dediče in vse druge, ki
bi jim bilo karkoli znano o dedičih pokojne, da to sporočijo Okrajnem sodišču v
Mariboru.
Eno leto po izdaji oklica bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Plačnik oklica je Milica Pinter, stanujoča
Na gmajni 21, Rogoza.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
NOVA GORICA
Srg 105/2003
Rg-2560
Družba Demac, proizvodnja - trgovina
- storitve, d.o.o., s sedežem Orehovlje 2A,
5291 Miren, vpisana pri okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. 1-03834-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 31. 1. 2003.
Ustanovitelj družbe je De Marchi Cristian, Italija, Paese, Ulica Postumia številka
88 in družbe Demac, proizvodnja - trgovina
- storitve d.o.o. Orehovlje 2 A, kot lastnica
lastnega poslovnega deleža, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 2. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Avtoprevozništvo, Janez Prislan s.p., Radmirje 100, Ljubno ob Savinji, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 019227 - za prevoz blaga
s tovornimi motornimi vozili s priklopnikom ali
brez
njih,
št.
obrtnega
dovoljenja
019227/0267/00-45/1995. gnb-114549

Balabanič Jozo s.p., Elektroinstalacije,
Preglov trg 11, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 26-623/94, MŠR 5673006,
izdan dne 1. 6. 1994. gnt-114127
Kocjančič Bojana, Partizanska 20, Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 013-0525/94, izdan dne 1. 11. 1994.
gns-114528
Kopač Jože, Ulica Simona Jenka 12, Domžale,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
25-0505/94, izdan dne 25. 2. 1998.
gnd-114072

Kovačič Jože, Ivana Regenta 9, Izola Isola, priglasitveni list, opravilna št.
013-0472/54, izdan dne 29. 9. 1994.
gnk-114311
Kozlevčar Andrejka s.p., Angel, Krožna
pot 23, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
071770/3061/01-36/2001, izdano dne
18. 9. 2001. gnm-114259
Lanišek Pirc Mira, s.p., Gostilna Mili vrh,
Žale 10/a, Kamnik, priglasitveni list, opravilna št. 15-0063/94, matična št. 5870481,
izdan dne 15. 9. 1997. gnk-114061
Paladin Dino, Šmarje 94, Črni vrh nad
Idrijo, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1085/94, izdan dne 31. 5. 1999.
gnf-114166
Selar Ivan s.p., Nad Čreto 2, Kamnica,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4173/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnb-113995
Starc Silvo, Obala 95, Portorož - Portorose, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
013183/0411/00-50/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnn-114508
Škrjanec Franc, Kolodvorska 18, Pivka,
priglasitveni list, opravilna št. 41-263/94,
izdan dne 23. 5. 1994. gnz-113996
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Št.

Škruba Marija s.p., Slatina 19, Zgornja
Kungota, priglasitveni list, opravilna št.
065-0404-96. gnq-114505

Poje Marko, Prušnikova ulica 12, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00693229.
gno-114582

Benko Simon, Beblerjev trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1402343.
gnb-114545

Tomšič Stojan, Koritnice 17, Knežak,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
010880/0156/00-22/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gng-114244

Popović Robert, Vršiška cesta 47, Kranjska Gora, potni list, št. P00057183.
gny-114597

Benkovič Mirko, Blagovica 28, Blagovica, osebno izkaznico, št. 28442.
gne-114117

Prodan Mario, Bernetičeva 8, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AH 89466, izdala UE Koper. gnr-114554

Berložnik Boštjan, Florjan 5, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 961693. gnb-114195

Potne listine
Babnik Marija, Krožna pot 30, Ljubljana,
potni list, št. P00527295. gnz-114621

Baša Matej, Prvačina 15, Prvačina, maloobmejno prepustnico, št. AI 120070, izdala UE Nova Gorica. gnq-114355
Bogatič Ivan, Parecag 70, Sečovlje - Sicciole, maloobmejno prepustnico, št. AI
152062, izdala UE Piran. gns-114253
Buršič Giuliano, Liminjan 1/b, Portorož
- Portorose, potni list, št. P00171812.
gnt-114552
Černigoj Vanda, Jačka 53/a, Logatec,
potni list, št. P00010004. gne-114267
Erjavec Valentin, Vodiška cesta 37, Vodice, potni list, št. P00695091. gnp-114556
Eržen Janez, Maistrova 14, Ljubljana,
potni list, št. P00288428. gnz-114596
Feltrin Stanko, Ben - Gurion Ring 34,
60437 Frankfurt am Main, potni list, št.
P00107787. gnx-114073
Gradišek Bernarda, Miška 5, Šmartno
pri Litiji, potni list, št. P00165526.
gnw-114024
Gradišek Peter, Miška 5, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. P00165527. gnx-114023
Jarc Barbara, Ivanja vas 6/a, Mirna Peč,
potni list, št. P00831362. gni-114038
Kosar Tjaša, Jakopičeva 25, Ljubljana,
potni list, št. P00007084. gnm-114009
Kosmaenko Boris, Njegoševa 71, Hercegnovi Črna Gora, potni list, št.
P00230844. gnz-114071
Kupec Lucija, Sv. Lovrenc 10, Prebold,
potni list, št. P00501651. gnk-114386
Malavašič Franc, Selske Lajše 22, Selca, potni list, št. P00774405. gnp-114006
Mlekuž Zoran, Cesta na Markovec 6/a,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 111143, izdala UE Koper.
gnn-114308
Možina Boštjan, Na kresu 24, Železniki,
potni list, št. P 340456. gno-114036
Pejković Mirsad, Ul. Vide Janežičeve 15,
Ljubljana, potni list, št. P00691469.
gnd-114018
Peternel Franc, Hrastje 26, Kranj, potni
list, št. P00242180. gnj-114087
Pirnovar Rok, Rakovnik 127, Medvode,
potni list, št. P9345. gng-114615

Prodan Mario, Bernetičeva 8, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 89466, izdala UE Koper. gnq-114555
Radić Jelena, Istrskega odreda 2, Izola Isola, potni list, št. P00639762.
gnv-114250
Rušiti Mirzan, Glavni trg 40, Sevnica,
potni list, št. P00750572. gni-114088

Bernik Anton, Trnovska 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1051811. gnj-114362
Beširević Haris, Rudnik 2/a, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 755360. gnu-114126
Blaganje Mija, Poljanska 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 128060. gny-114172
Blatnik Tomaž, Godešič 1, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 139666. gnq-114080

Sever Primož, Vilharjeva 53, Ajdovščina, potni list, št. P00697339. gnm-114034

Blažič Franc, Mirna vas 5, Mokronog,
osebno
izkaznico,
št.
270233.
gnd-114393

Stepančič Cveta, Volčji grad 48, Komen,
potni list, št. P416711. gnm-114584

Bobek Frančiška, Tunjiška 2/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 618816. gnx-114223

Stomilović Ivo, V Kladeh 3, Ljubljana,
potni list, št. P00373898. gnm-114534

Bolčina Darja, Sp. Rečica 105, Laško,
osebno izkaznico, št. 294194. gnx-114298

Šorgo Denis, Kettejeva 14, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
56753, izdala UE Koper. gnr-114254

Bolčina Larisa, Sp. Rečica 105, Laško,
osebno izkaznico, št. 924177. gnz-114296

Zanoškar Nuša Špela, V Kladeh 3, Ljubljana, potni list, št. P00373897. gnl-114535
Žbogar Irena, Banjšice 9/a, Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI 88070, izdala UE Nova Gorica. gnl-114360

Boldin Andrej, Ribno, Savska 37, Bled,
osebno izkaznico, št. 1486581. gnv-114175
Bostič Gaj, Vilfanova 8, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 840403.
gnz-114046

Živanović Dragan, Brodarjev trg 13, Ljubljana, potni list, št. P00598477. gnt-114502

Bostič Lucija, Vilfanova 8, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 840398.
gnx-114048

Živanović Makivija, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, potni list, št. P00666656.
gnr-114504

Bovcon Anika, Vrtojbenska 19/a, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
104700. gnp-114356

Živanović Mario, Brodarjev trg 13, Ljubljana, potni list, št. P00700434.
gns-114503

Božek Josip, Cesta zmage 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 145702. gnm-114134

Osebne izkaznice

Božič Milutin, Jezerska cesta 41, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
1352558.
gng-114065
Božič Tomaž, Budanje 139, Vipava, osebno izkaznico, št. 83010. gnf-114241

Avguštin Stanislav, Stopiče 23, Stopiče,
osebno izkaznico, št. 313657. gnt-114252

Bremec Mateja, Kropa 100/c, Kropa,
osebno
izkaznico,
št.
1551803.
gnu-114251

Bajramović Meho, Vilharjeva 40, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1044943.
gnf-114366

Brezovnik Barbara, Sv. Danijel 84, Trbonje, osebno izkaznico, št. 95813.
gnc-114294

Barut Kristjan, Vodopivčeva 2, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 750688.
gnz-114246

Breže Klemen, Ul. Heroja Staneta 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1369483.
gnq-114280

Batljan Dalibor, Shakespearova 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 1495891.
gnn-114583

Brumen Ivan, Šalovci 14, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 639940.
gnj-114562

Bec Alojz, Breg 12/b, Loka pri Zidanem
Mostu, osebno izkaznico, št. 390328.
gnf-114391

Cvek Bojana, Laška vas pri Štorah 57,
Štore, osebno izkaznico, št. 962274.
gnh-114089

Belovič Marija, Veščica 7/a, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
1021882.
gnd-114147

Čerčinović Marija, Cesta zmage 105,
Maribor, osebno izkaznico, št. 593628.
gnw-114374
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Čurlič Robert, Erjavčeva 18, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 214797.
gny-114247
Debevec Jelka, Švabičeva 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
396929.
gnu-114526
Dobnikar Marija, Podolnica 36, Horjul,
osebno izkaznico, št. 213452. gnt-114227
Dobrovoljc Bernardina, Verd 95, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 584494.
gnd-114343
Drašler Barbara, Boletova 51, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1056758.
gnd-114268
Dukarič Martin, Senožeti 87, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 403333.
gnj-114237
Dular Alojzija, Ul. Ilije Gregoriča 18, Krško, osebno izkaznico, št. 568356.
gnr-114279
Ekart Maj, Župančičeva ulica 20, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
749358.
gnv-114575
Erjavšek Angelca, Stahovica 19/b, Stahovica, osebno izkaznico, št. 575066.
gng-114015
Eržen Marko, Jakčeva 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 812718. gne-114342
Fartek Robert, Suhadole 41/d, Komenda, osebno izkaznico, št. 220463.
gnf-114616
Fedran Valentin, Rečica ob Savinji 4, Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
939823. gno-114382
Fejzula Robert, Cesta dveh cesarjev
370, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
17526. gno-114607
Ferk Klavdija, Žiče 6/a, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 1332920.
gny-114272
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Gobec Jožef, Spominska 5, Celje, osebno izkaznico, št. 194382. gni-114588
Goršeg Egon, Efenkova 37, Celje, osebno izkaznico, št. 843365. gnr-114404
Gostenčnik Miran, Pod graščino 11, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 49289.
gnx-114148
Guzaj Rozalija, Cesta 9. avgusta 13, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
119658. gnf-114041
Habjanič Jožef, Soviče 21/b, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 803375.
gnx-114373
Halić Nina, Vrazova ul. 55, Maribor, osebno izkaznico, št. 862892. gnt-114352
Hatlak Ivan, Ozeljan 126/a, Šempas,
osebno izkaznico, št. 726824. gnc-114144
Hojsak Izidor, Vrbanska 14/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
204465.
gnt-114402
Horvat Franc, Kosovelova 22, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 236871.
gnl-114035
Jakomini Damjana, Kvedrova ulica 2,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 234749.
gnz-114521
Jakopin Andreja, Na Jelovcu 45, Bresternica, osebno izkaznico, št. 394355.
gnw-114399

Koštomaj Smiljana, Pohorska ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 376955.
gnl-114160
Krajnc Matjaž, Splitska ulica 47, Velenje, osebno izkaznico, št. 272617.
gne-114042
Kralj Franc, Vrh 10, Raka, osebno izkaznico, št. 329081. gnt-114152
Križman Franc, Mengeška 56, Trzin,
osebno izkaznico, št. 511428. gnl-114560
Kuhar Jernej, Velika Pirešica 36/b, Žalec, osebno izkaznico, št. 160182.
gnb-114395
Kumše Franc, Iška loka 3, Ig, osebno
izkaznico, št. 448557. gnv-114625

Jošar Darko, Tomšičeva 1, Velenje, osebno izkaznico, št. 337726. gnj-114262

Leskovar Franc, Kočno 2, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št. 120070.
gnt-114277

Jurglič Uroš, Prelesje 33, Šentrupert,
osebno izkaznico, št. 301075. gnt-113977

Galičič Maja, Hlebčeva 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1498306.
gnt-114077

Kavčič Maja, Trubarjeva 77, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 232446. gnh-114014

Gnjezda Urška, Goše 22, Idrija, osebno
izkaznico, št. 53386. gnj-114162

Košmrlj Marija, Draga 15, Draga, osebno izkaznico, št. 633645. gne-114592

Lampelj Bronislav, Mareška pot 32, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
623090. gnv-114350

Karlovčec Zlatka, Zlatoličje 22/a, Starše, osebno izkaznico, št. 627911.
gnb-114295

Gjerkiš Saša, Trnje 112/a, Črenšovci,
osebno izkaznico, št. 961895. gnd-114068

Korošec Darko, Štrekljeva ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1000813.
gng-114165

Jerebinšek Magdalena, Lutrje 41, Ponikva, osebno izkaznico, št. 1573633.
gnz-114396

Franetič Timotej, Senožeče 151/e, Senožeče, osebno izkaznico, št. 1503399.
gnc-114569

Gašperlin Tatjana, Jerančičeva ulica 8,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
426399. gnx-114623

Kompare Jelka, Scopolijeva 28/e, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 816231.
gnw-114099

Kunst Zdenka, Zagaj 43, Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico, št. 610858.
gnx-114573

Juvančič Živa, Kovinarska 20, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
1433065.
gnv-114150

Galičič Sara, Hlebčeva 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1498318.
gnu-114076

Kolenc Nataša, Med ogradami 11/a,
Solkan, osebno izkaznico, št. 1138977.
gnc-114169

Jelenc Marjana, Nussdorferjeva 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 11912.
gny-114522

Flakus Milena, Goriška ulica 23/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 1083511.
gns-114403

Galičič Nejc, Hlebčeva 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1302222.
gns-114078

Kolednik Katja, Ul. 5. prekomorske brigade 19, Ptuj, osebno izkaznico, št.
1274706. gnz-114146

Kavčič Petra, Sostrska cesta 10/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 868687.
gnm-114209

Lipičnik Katja, Kajuhova ulica 11, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1434648.
gnd-114493
Ločičnik Aljoša, Dolnje Brezovo 31,
Blanca, osebno izkaznico, št. 440816.
gnb-114270
Lovrečič Željko, Obala 116, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 414158.
gni-114363
Mackošek Željko, C. Kozjanskega odreda 4, Šentjur, osebno izkaznico, št.
1289695. gnw-114574

Kert Boštjan, Bolfenška 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 203259. gnd-114218

Majcen Vjolica, Cesta na Roglo 29, Zreče, osebno izkaznico, št. 371162.
gnj-114066

Knific Katja, Jamnikova 5, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
1528100.
gnr-114354

Majer Ivica, Ljubečna, Poljska pot 4,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 1428310.
gnl-114260

Kocjan Martin, Parecag 12/c, Sečovlje
- Sicciole, osebno izkaznico, št. 1097981.
gnq-114155

Maraspin Manda, Gregorčičeva 1, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 343364.
gnv-114050

Kocuvan Franc, Sovjak 52, Sveti Jurij
ob Ščavnici, osebno izkaznico, št. 800151.
gno-114557

Mastnak Elizabeta, Vojkovo nabrežje
31/a, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1514515. gnh-114239
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Matjašič Andrej, Podpeč 80/a, Preserje, osebno izkaznico, št. 1025010.
gnb-114120

Perković Jan, Sostrska cesta 10/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1002435.
gnj-114212

Matjašič Luka, Podpeč 80/a, Preserje,
osebno izkaznico, št. 815846. gne-114121

Perković Luka, Sostrska cesta 10/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 909068.
gnl-114210
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Sagadin Jožef, Makole 31, Makole, osebno izkaznico, št. 89774. gne-114292
Saiti Bajramša, Valvasorjeva 59, Maribor, osebno izkaznico, št. 707908.
gns-114578

Petrič Janez, Lavričeva 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 737766. gny-114397

Sarajlić Senada, Tomšičeva 41, Velenje, osebno izkaznico, št. 302387.
gni-114263

Mihelčič Karmen, Podpeška cesta 87,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 1103013. gns-114103

Pirc Erin, Ferrarska 17, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1394355.
gnw-114349

Selan Rado Bojan, Pavšičeva 18, Logatec, osebno izkaznico, št. 423356.
gnl-114539

Mitevski Mojca, Preglov trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 476897.
gnt-114427

Pirc Sergeja, Ferrarska 17, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1407051.
gnc-114348

Simončič Darjan, Sketova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 222715. gno-114082

Močnik Alojz, Duša 9, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 332883. gnh-114339

Poberžnik Kristina, Spodnja Orlica 28,
Vuhred, osebno izkaznico, št. 353585.
gns-114378

Melanšek Tomaž, Sv. Danijel 10, Trbonje, osebno izkaznico, št. 877882.
gnr-114283

Močnik Uršula, Dol. Novaki 28, Cerkno, osebno izkaznico, št. 453434.
gnl-114285
Mohorič Irena, Mestni trg 10, Idrija, osebno izkaznico, št. 606499. gni-114163
Mrkić Dana, Cankarjeva 24, Brežice,
osebno izkaznico, št. 585581. gnk-114136
Mugerli Avgust, Goljevica 4, Deskle,
osebno izkaznico, št. 988434. gnd-114043
Najdanović Viktorija, Kozjak pri Ceršaku
27, Ceršak, osebno izkaznico, št. 277240.
m-365
Nedeljko Aleksandra, Osek 47/a, Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1485995. gnt-114231
Oblak Gašper, Rusjanov trg 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 889416.
gnz-114371
Okorn Tomaž, Celovška cesta 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1073008.
gnb-114345
Omahen Roman, Cesta 35, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 1527989.
gnb-114520
Ornik Lavra, Kalše 34, Šmartno na Pohorju, osebno izkaznico, št. 367686.
gnq-114230

Podgorelec Davor, Gallusova 6, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 401980.
gnj-114112
Poljak Marica, Krumperška 23, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1118905. gne-114092
Popović Robert, Vršiška cesta 47, Kranjska Gora, osebno izkaznico, št. 481048.
gnx-114598
Potočnik Miha, Lajše 14, Selca, osebno
izkaznico, št. 2691. gno-113982
Prah Matjaž, Friderikova ul. 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 406287. gnj-114037
Pregl Timotej, Kosarjeva ulica 26, Maribor, osebno izkaznico, št. 1266772.
gnm-114159
Prodan Mario, Bernetičeva 8, Koper Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
1240731. gnh-114564
Pustotnik Karmen, Senožeti 126, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 962057.
gnj-114387
Radulović Igor, Metava 33, 2229 Malečnik, osebno izkaznico, št. 923662.
gni-114063
Rakuša Sandra, Pod gabri 25, Celje,
osebno izkaznico, št. 1220451. gnt-114577

Sinkovič Matilda, Kozje 44, Kozje, osebno izkaznico, št. 966991. gnj-114137
Smole Jakob, Cafova 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 399557. gnk-114286
Smolej Ivan, Javorniški Rovt 19, Jesenice, osebno izkaznico, št. 461414.
gnj-114287
Srdić Stevo, Kraigherjeva 7, Celje, osebno izkaznico, št. 1110505. gnm-114284
Stojan Špela, Ul. Viktorja Kejžarja 31,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 864309.
gnf-114141
Stropnik Kaja, Plintovec 5/h, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 889580.
m-356
Škof Barbara, Mandrge 4, Logatec, osebno izkaznico, št. 1093382. gnu-114026
Škrlj Marija, Cankarjeva 76, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1432095.
gnb-114145
Šmigoc Danijela, Sovice 19/a, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 1197822.
gns-114153
Šmon Terezija, Rožnodolska ul. 59, Maribor, osebno izkaznico, št. 38596.
gnk-114586
Špiranec Maurer Nataša, Smrtnikova ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
191982. gns-114603
Šporin Anton, Kersnikova 31, Velenje,
osebno izkaznico, št. 360450. gny-114572

Osolnik Šinkovec Martina, Pod vrbami
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
271040. gnd-114368

Ravnikar Gregor, Kajuhova 28, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 1339533.
gnw-114049

Ostrožnik Hana, Levčeva 2, Celje, osebno izkaznico, št. 1284155. gnf-114566

Reinhart Ivo, Partizanska 7, Šenčur, osebno izkaznico, št. 1562288. gnz-114271

Ostrožnik Katja, Levčeva 2, Celje, osebno izkaznico, št. 1026158. gne-114567

Repas Polona, Kasaze 96, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 143270. gnq-114380

Štifter Franc, Novo naselje 3, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 709154.
gnn-114133

Ott Štefan, Pod gradom 46, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
154893.
gnn-114058

Rode Rozalija, Rova, Žiška cesta 12,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 1430675.
gnk-114561

Tominšek Jožica, Škapinova ulica 8, Celje, osebno izkaznico, št. 328663.
gnx-114273

Ozvaldič Dušanka, Prušnikova ulica 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1419044.
gnx-114248

Rotar Petra, Matenja vas 61, Prestranek,
osebno izkaznico, št. 409115. gng-114390

Trampuž Milena, Čehovini 8, Štanjel,
osebno izkaznico, št. 705814. gnh-114064

Rupnik Darjo, Dolinska cesta 56/a, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
668651. gng-114365

Tratnik Marija Ana, Lackova cesta 234,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 560203.
gnh-114039

Sadiković Damir, Černetova 33, Kranjska Gora, osebno izkaznico, št. 1004017.
gnz-114571

Trbovc Marija, Cankarjeva ulica 25, Trebnje, osebno izkaznico, št. 261662.
gnm-114234

Pavelšek Miha, Sallaumines 3/a, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1543367.
gng-114040
Pavšič Vid, Turkova 23, Medvode, osebno izkaznico, št. 719943. gnw-114274

Šproc Pavla Marija, Celovška 83, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1213048.
gnf-114341
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Trotovšek Brlek Ksenija, Rimska 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 658078.
gnd-114168
Tunjić Dragan, Preglov trg 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 290426. gng-114265
Ugarković Milan, Ul. Frana Kovačiča 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 381060.
gnj-114012
Ušen Jure, Pesnica 45, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 171246. m-351
Velušček Sonja, Čargova 20, Kanal,
osebno
izkaznico,
št.
1358073.
gnu-114051
Vengušt Matilda, Novi Log 7, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
1512142.
gnc-114044
Verčič Marija, Archinetova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 433740. gne-114542
Vertačnik Marko, Florjan 165, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 1261174. gne-114142
Vidmar Stanislav, Gosposvetska 15,
Kranj, osebno izkaznico, št. 9189.
gnu-114151
Visenjak Franc, Prvenci 14/a, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
1021189.
gnq-114405
Vodnik Vincencij, Vir, Tolstojeva 17,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1324065.
gnc-114219
Vohl Ana, Zimica 43, Zgornja Korena,
osebno izkaznico, št. 750618. gny-114372
Vrtačič Lidija, Kersnikova 15, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
1590942.
gni-114288
Weingerl Marija, Koritkova 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 584165. gnq-114580
Zalokar Voljč Mojca, Cesta na Brdo 71,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1530873.
gnl-114410
Zupan Robi, Zavodice 12, Nazarje, osebno izkaznico, št. 288608. gne-114492
Zupančič Antonija, Gradac 84, Gradac,
osebno izkaznico, št. 507824. gnr-114229
Zupanič Silva, Britof 46/b, Kranj, osebno izkaznico, št. 1495435. gno-114132
Žbontar Damjana, Dolenjska cesta 79,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 360714.
gnu-114626
Željko Stanislav, Gor. Suhor pri Metliki
5, Suhor, osebno izkaznico, št. 6157.
gnk-114361
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Vozniška dovoljenja
Antolič Robert, Trubarjeva 34, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 783187,
reg. št. 28681. gnt-114377

Babnik Marija, Krožna pot 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
512431, reg. št. 66692, izdala UE Ljubljana. gnb-114620
Bajramović Meho, Vilharjeva 40, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1335735, reg. št. 16343, izdala UE Ajdovščina. gnc-114369
Baron Karmen, Limbuška 29, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915845, reg. št. 76353, izdala UE Maribor. gnv-114300
Batljan Dalibor, Shakespearova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
717625, reg. št. 102414, izdala UE Maribor. gnf-114495
Bec Alojz, Breg 12/b, Loka pri Zidanem
Mostu, vozniško dovoljenje, št. S 1600114,
reg. št. 3255. gnc-114394
Benkovič Mirko, Blagovica 28, Blagovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
486268, reg. št. 20396, izdala UE Domžale. gnf-114116
Bernik Robert, Otoki 20, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19077, izdala UE Škofja Loka. gnh-114614
Bitenc Andrej, Kmečka pot 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372915, reg. št. 200723, izdala UE Ljubljana. gnv-114225
Blatnik Tomaž, Godešič 1, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23917, izdala UE Škofja Loka. gnr-114079

Černelč Danijel, Srebrnik 7, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 17694,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnz-114496
Čosić Sabina, Škapinova 14, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001048072, reg. št. 40017. gnr-114579
Čurlič Robert, Erjavčeva 18, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št.
32617, izdala UE Nova Gorica. gnd-114193
De Corti Borko, Krekova ul. 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
249340, reg. št. 43454, izdala UE Maribor. gnv-114275
Debeljak Bernarda, Mariborska c. 12,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7718, izdala UE Ruše. m-360
Dobnikar Marija, Podolnica 36, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341392, reg. št. 151496, izdala UE Ljubljana. gnu-114226
Dukarič Martin, Senožeti 87, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1564813, reg. št. 247728, izdala UE
Ljubljana. gnk-114236
Duković Mira, Matije Blejca 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23890, izdala UE Kamnik. gnc-114069
Durić Husnija, Grad. brigade 51, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 23760, izdala UE Nova Gorica.
gns-114553
Falež Peter, Gabernik 25, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
22874, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnf-113991
Fedran Valentin, Rečica ob Savinji 4, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. B,
EkB, FGH, št. 536, izdala UE Mozirje.
gnp-114381

Bolčina Darja, Sp. Rečica 105, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1034672. gnf-114266

Feher Anica, Dolga vas, Glavna ulica 75,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7567, izdala UE Lendava.
gnj-114062

Borc Metoda, Vogelna ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
386942, reg. št. 16102, izdala UE Kamnik.
gnf-114541

Fijačko Urška, Mlinska ul. 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
156880, reg. št. 121460, izdala UE Maribor. gnu-114301

Boštaj Peter, Zalog pod Sveto Trojico
2/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1354264, reg. št. 30010, izdala UE Domžale. gnk-114336

Fingušt Stanislav, Zg. Gorica 9, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
798704, reg. št. 92440. gno-114057

Bozanić Stanoj, Vojkova ul. 1, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17633,
izdala UE Sežana. gni-114513

Fric Andrej, Na kresu 19, Železniki, vozniško dovoljenje, št. S 1402026, reg. št.
27837, izdala UE Škofja Loka. gnn-114333

Brozinčević Ilija, Kolodvorska 4, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18163,
izdala UE Sežana. gnl-114510

Gajić Goran, Čečovje 49, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 16570, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnj-113987

Žumer Špela, Vrbnje 21, Radovljica, osebno izkaznico, št. 121649. gnj-114587

Bunič Marija, Čepulje 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1537654,
reg. št. 55978, izdala UE Kranj.
gnm-113984

Gobec Jožef, Spominska 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 880290,
reg. št. 34953. gnh-114589

Župan Stanislav, Veliki Ban 1, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 621233.
gnd-114243

Čatić Elvis, Župančičeva 2, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10358,
izdala UE Izola. gne-113992

Žonta Milka, Ruška 99, Maribor, osebno izkaznico, št. 57889. gnd-114293
Žugelj Robert, Kočevarjeva 10/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 354653.
gng-114240

Golovrški Lidija, Cesta XV. brigade 23,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1272518, reg. št. 37778, izdala UE Metlika. gng-113990

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Golub Zvonimir, Sp. Negonje 18, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 3315, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnb-114320
Gorjup Hinko, Bajšice 64, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 28988, izdala UE Nova Gorica. gnh-113989

Št.

Ormož.

BGH, reg. št. 3811, izdala UE Ormož.
gnj-114191

Knafelc Saša, Borev 8, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11720. gnp-114106

Ledinek Irena, C. Františka Foita 4, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340179, reg. št. 29189, izdala UE Velenje. gnj-114337

reg. št. 7254,
gnp-114506

izdala

UE

Grah Jožef, Kruplivnik 66, Grad, vozniško dovoljenje, št. 22590. gnl-114185

Kobler Jan, Celovška cesta 128, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138642, reg. št. 191251, izdala UE Ljubljana. gng-114415

Gregorc Babnik Alenka, Za vasjo 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1095853, reg. št. 168598, izdala UE
Ljubljana. gni-114338

Korošec Darko, Štrekljeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893656, reg. št. 19506, izdala UE Ljubljana. gnh-114164

Gregorič Bernard, Val 10, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1174052, reg. št. 17351, izdala UE Grosuplje. gni-114113

Kos Branko, Podvinci 89/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44820.
gnp-114331

Haložan Matej, Bučečovci 52/a, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, št. S
1413880. gnd-113993
Hanželj Marija, Vitomarci 36/a, Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20863, izdala UE Ptuj. gnq-114105
Hegeduš Boris, Cankarjeva 20, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 6688.
gnr-114204

Kosmina Mitja, Istrska cesta 108, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19206, izdala UE Koper. gnm-114509
Kotnik Ivan, Zadobrova 125, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 42091,
izdala UE Celje. gnc-114544
Kovačič Jožica, Prekorje 72, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18254.
gnf-114291

Hlade Janko, Spodnji Slemen 44/a, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGHE, št. 6799, izdala UE Ruše. m-339

Kovšca David, Lokarjev drevored 6, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1598204, reg. št. 16406, izdala UE
Ajdovščina. gnw-114328

Hočevar Ksenija, Dornice 7/a, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043707, reg. št. 192509, izdala UE Ljubljana. gnn-114358

Krajnc Matjaž, Splitska ulica 47, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1114061, reg. št. 26390, izdala UE Velenje. gne-114067

Hodžič Ziad, Boršt 11, Gradac, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1338717, reg.
št. 5626, izdala UE Metlika. gnw-114174

Krasnik Vito, Cesta na Svetje 62, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286465, reg. št. 228230, izdala UE Ljubljana. gnw-114353

Hribernik Milan, Polzela 96/c, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
607185, izdala UE Žalec. gnf-114091
Jakopin Andreja, Na Jelovcu 45, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 0672124, reg. št. 37328, izdala UE Maribor. gnv-114400
Jereb Anton, Lokvica 5, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. ABCE, št. 18657, izdala
UE Nova Gorica. gnu-114501
Kalaš Marek, Stranska pot I/1c, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1415191, reg. št. 23185, izdala UE Grosuplje. gng-114115
Karlovčec Zlatka, Zlatoličje 22/a, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127918, reg. št. 111382, izdala UE Maribor. gnp-114281
Kastelic Nika, Velike Češnjice 13/a,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1653606, reg. št. 24446, izdala
UE Grosuplje. gnp-114606
Kavčič Petra, Sostrska cesta 10/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971714, reg. št. 172226, izdala UE Ljubljana. gnn-114208
Klemenčič Sandi, Savci 22, Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
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Krivec Milan, Rovt pod Menino 21,
Šmartno ob Dreti, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 8232, izdala UE Mozirje.
gnh-114289
Kučan Robert, Staneta Rozmana 1, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
23803, izdala UE Murska Sobota.
gnl-114110
Kučej Zdravko, Prisoje 57, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9218, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnk-113986

Lupinšek Jože, Jelovice 26, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
29223, izdala UE Ptuj. gnp-114206
Majer Ivica, Ljubečna, Poljska pot 4,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 24994. gnn-114258
Marinček Sonja, Cinkarniška pot 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21838. gnp-114156
Mavčec Sebastijan, Jareninski dol 27/a,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1530740, reg. št. 13686. m-335
Milič Tomislav, Laznica 59, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1492631, reg. št. 108085, izdala UE Maribor. gnn-114383
Moser Gregor, Na razgled 12, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5781, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnd-114118
Mrakič Luka, Cesta Prek. brigad 62/a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 44290. gni-113988
Munda Žiga, Ulica bratov Mivšek 17, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15611, izdala UE Vrhnika. gnr-113979
Okorn Tomaž, Celovška cesta 122, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597749, reg. št. 152723, izdala UE Ljubljana. gnc-114344
Okrožnik Martin, Strmec nad Dobrno 5,
Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001362850, reg. št. 43961.
gnp-114581
Osolnik Šinkovec Martina, Pod vrbami
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1610127, reg. št. 180937, izdala UE Ljubljana. gne-114367
Ott Štefan, Pod gradom 46, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 2181.
gnm-114059

Kuhar Jernej, Velika Pirešica 36/b, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1383611, izdala UE Žalec. gnx-114398

Ozvaldič Dušanka, Prušnikova ulica 38,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 719903, reg. št. 92752, izdala UE Maribor. gnw-114249

Kumer Marjan, Runkova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
811596, reg. št. 167641, izdala UE Ljubljana. gnf-114316

Pajk Davorin, Vrhovci, Cesta VI/5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042772, reg. št. 207200, izdala UE Ljubljana. gnl-114085

Kumše Franc, Iška loka 3, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1296949,
reg. št. 170456, izdala UE Ljubljana.
gnw-114624

Pavlin Lobnikar Alenka, Kuzmičeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1760015, reg. št. 41247, izdala UE
Ljubljana. gnf-114216

Ladinek Milan, Sv. Vid 86, Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7862, izdala UE Radlje ob Dravi. gnu-114176

Perčič Klemen, Tublje pri Komnu 5, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFG, reg.
št. 14526, izdala UE Sežana. gnb-114095

Lah Mira, Miklavž pri Ormožu 42, Miklavž pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat.

Petrovič Brecelj Leopold, Cesta v Rošpoh 118, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 575227, reg. št. 34650, izdala
UE Maribor. gnw-114299
Pirc Sergeja, Ferrarska 17, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
46268, izdala UE Koper. gnd-114347
Pogačar Boštjan, Spodnje Gorje 208,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1247241, reg. št. 26001. gnq-114205
Poropat Dejan, Podigrac 21, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
13318, izdala UE Pesnica. m-345
Potočnik Bogdan, Malečnik 270, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1331294, reg. št. 93889, izdala UE Maribor. gnn-114158
Prinčič Kogej Eda, Meline 11, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 1269007,
reg. št. 9123. gnh-114389
Pungerčar Stanko, Radovlja 12, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1100, izdala UE Novo mesto. gnk-114211
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Sokol Goran, Smast 28, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 301558, izdala UE
Tolmin. gnr-114329

Ušaj Marko, Malija 19/c, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11916,
izdala UE Izola. gnk-114611

Solar Radovan, Struževo 2/c, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1146700, reg. št. 33602, izdala UE Kranj.
gnr-114604

Ušen Jure, Pesnica 45, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1124245, reg. št. 6918. m-350

Stajnko Regina, Noršinci 46, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9603, izdala UE Ljutomer. gne-114017
Staroveški Marko, Sadinja vas 45, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 732044, reg. št. 126194, izdala UE Ljubljana. gnp-113981
Suša Anže, Valjevska ulica 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493831, reg. št. 119949, izdala UE Maribor. gnh-114139
Sušec Mitja, Kmečka ul. 20, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 38156. gnl-114335

Rakuša Sandra, Pod gabri 25, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001018864, reg. št. 41702. gnu-114576

Šimenc Ana, Dol pri Ljubljani 21, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1719228, reg. št. 257958, izdala UE
Ljubljana. gnh-114264

Ravnikar Gregor, Tržaška cesta 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298675, reg. št. 225814, izdala UE Ljubljana. gni-114563

Škapin Aleks, Hrašče 11, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1236041, reg. št. 15105, izdala UE Ajdovščina. gnh-114364

Rebernik Andrej, Zadobrova 30, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1679753, reg. št. 36703.
gng-114140

Škratek Andrej, Sv. Boštjan 17, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 5730.
gnc-114494

Repnik Prešeren Vida, Zupančičeva 3,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1632981, reg. št. 33425, izdala UE
Domžale. gng-114565
Režonja Simon, Renkovci 43, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A-350
ccm km/h, BCGH, št. 15301, izdala UE
Lendava. gnc-114594
Roglič Marjan, Kešetovo 12/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13334,
izdala UE Trbovlje. gnm-114334

Škrlj Marija, Cankarjeva 76, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
33606, izdala UE Nova Gorica.
gnc-114094
Špelec Bojan, Mariborska cesta 128,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 799612, reg. št. 68281, izdala
UE Maribor. gnq-114255
Špolar Simon, Šmarska cesta 50, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491440, reg. št. 245173, izdala UE Ljubljana. gnv-114600

Verce Damijan, Postaja 59, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23802, izdala UE Novo mesto. gny-114097
Videc Boris, Migojnice 123, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 904248,
izdala UE Žalec. gnw-114224
Vidic Ilko, Streliška pot 44/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št.
6054, izdala UE Nova Gorica. gni-114192
Vinkler Aleksander, Oblakova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33432.
gnb-114220
Vrbnjak Bernarda, Hrenova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1718370, reg. št. 21280, izdala UE
Ljubljana. gnn-114083
Vrhunc Mateja, Obirska ulica 1/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002365, reg. št. 147283, izdala UE Ljubljana. gno-114282
Zakrajšek Branko, Lepi pot 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971196, reg. št. 111839, izdala UE Ljubljana. gnv-114125
Zakrajšek Mirko, Bognarjeva pot 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 352137, reg. št. 33193, izdala UE
Ljubljana. gnd-114593
Založnik Anton, Bukovžlak 27/a, Teharje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
4223. gng-114290
Zevnik Gregor, Laze 6, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15807, izdala UE Brežice. gnb-114370
Zimšek Alenka, Elektrarniška 6, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1126699, reg. št. 106945, izdala UE Maribor. gnl-114585

Rovšek Jožica, Staje 10, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 789324, reg.
št. 53624, izdala UE Ljubljana. gnj-114612

Šteblaj Vladislav, Veliki Osolnik 8, Rob,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1709356, reg. št. 2500, izdala UE Ljubljana. gnq-114005

Rustemi Adnan, Križna ulica 12/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1609736, reg. št. 149809, izdala UE Ljubljana. gnn-114033

Štefin Anita, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 24/2003. gnw-114149

Žamut Jelka, Kodričeva 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
497128, reg. št. 45210. gni-114138

Sabadin Erik, Bonini 9, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30305. gno-114332

Štojs Boštjan, Florjanska ulica 48/a,
Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S
1669964, reg. št. 8967. gny-114322

Žlegel Terezija, Škvarčeva 17, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 342044,
reg. št. 15399. gnp-114056

Sakelšek Merita, Sladka gora 6, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21260, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnb-114020

Trbovc Marija, Cankarjeva ulica 25, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
991586, reg. št. 2432, izdala UE Trebnje.
gnn-114233

Župec Jernej, Spodnji Žerjavci 2, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001060944, reg. št. 9929, izdala UE Lenart. gnt-113985

Savšek Jonas, Medenska cesta 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1342131, reg. št. 230464, izdala UE
Ljubljana. gne-114617

Trkov Andrej, Sostrska cesta 38/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1597332, reg. št. 256438, izdala UE Ljubljana. gnq-114605

Sevčnikar Andrej, Otiški vrh 1/c, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 4328.
gnl-114060

Ugarković Milan, Ul. Frana Kovačiča 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1444171, reg. št. 46229. gni-114013

Žagar Andrej, Podlubnik 153, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
23785, izdala UE Škofja Loka. gnv-114200

Zavarovalne police
Adriatic d.d. Koper, PE Maribor, Jadranska 21, 2000 Maribor, preklicuje zeleno kar-
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to št. 0859715, nezgodno polico tip police
O-NEZ-POL-03 št. 019612. Ob-90365

Št.

Škofic Peter, Srednja Dobrava 6/a,
Kropa, zavarovalno polico, št. AO 477736,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-114530
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Poklicna in tehniška strojna in prometna šola, izdano leta 2001. gnq-114305

Tosić Ratko, Cesta 1. maja 20, Hrastnik, zavarovalno polico, št. AO 479287,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnn-113983

Bugarinović Vukašin, Samarinovac, Negotin, Srbija, spričevalo o inštruktorskem
izpitu, izdala Poklicna šola za voznike motornih vozil Ježica, izdano leta 1986.
gnt-114027

Ćoragić Vesna, Janežičeva cesta 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0594714,
izdala
zavarovalnica
Triglav
d.d.
gnb-114595

Vesenjak Mihaela, Vičanci 10, Velika Nedelja, zavarovalno polico, št. AA PT 018140
- polica za zavarovanje preizkusnih tablic,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnr-114304

Burkelc Urška, Pelechova cesta 35, Radomlje, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za framacijo in zdravstvo, izdano leta 1996.
gny-114222

Fajfar Vladimir, Gubčeva ul. 3, Kranj, zavarovalno polico, št. AO 725594, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnc-114523

Von Nadgob Bogdan, Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 478344,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-114245

Cerjak Ogorevc Marjeta, Levstikova ulica 3, Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Ekonomske
srednje šole Novo mesto, izdano leta 1978,
1979 in 1980. gnj-114187

Čavničar Franc s.p., Avtoprevozništvo,
Grabe 46, Središče ob Dravi, zavarovalno
polico, št. AO 480157 za vozilo z reg. oznako MB 96-65T, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gng-113994

Godec Mirko, Velika Račna 25, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 949981, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gny-114497
Knežević Robert, Zofke Kvedrove 30,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 404885,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-114202
Komac Andrej, Smrtnikova ulica 4t, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 16203, izdala
zavarovalnica Tilia. gnp-114131
Kršlin Janko, Ramovševa ulica 22, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 341366, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-114500

Zelenik Marsel, Strmška 3, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št. AO
947306 in IM 301658, izdala zavarovalnica
Adriatic. m-363
Žagar Veronika, Tunjice 7, Kamnik, zavarovalno polico, št. 00101523030 in kupone, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnr-114029

Spričevala

Kustor Dražen, Rimska ploščad 15, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 441859, izdala zavarovalnica Slovenica. m-364

Ambrožič Maša, Brodarjev trg 2, Ljubljana, indeks, št. 28029975, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. gnr-114179

Lazar Ciril, Kolovrat 11/a, Izlake, zavarovalno polico, št. 922420. gnw-113999

Babič Srečko, Mota 29/d, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra TAM,
Tehniška šola za ind. strojne tehnike Maribor, izdano leta 1977/78. m-332

Lorenčič Saško, Hraše 12/b, Lesce, zavarovalno polico, št. 871087, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnv-114529
Pakiž Nada, Miklošičeva cesta 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 501675,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnd-114543
Pesek Aleš, Zlatoličje 111, Starše, zavarovalno polico, št. 410020, izdala zavarovalnica Slovenica. m-362
Podbevšek Darko, Tržaška 410, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. AO
00101442455, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gns-114053
Setnikar Boštjan, Vaše 27/b, Medvode,
zavarovalno
polico,
št.
512862.
gno-114182
Sitar Pneumatic center d.o.o., Perovo
27, Kamnik, zavarovalno polico, št.
0865375, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnw-114157
Smolčič Miroslav, Šlajmerjeva ulica 1,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 276683,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. na ime
Petrič Darja. gno-114207

Balaško Dejan, Vučja Gomila 81, Fokovci, spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta 1997.
gnx-114323
Baloh Peter, Zgornji Tuhinj 15/a, Laze v
Tuhinju, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalnega centra Litostroj - Titovi zavodi
Litostroj, izdano leta 1967. gnh-114114
Barukčić Jozo, Sokolska 22, Ivančna
Gorica, diplomo Poklicne lesarske šole
Škofja Loka, izdana leta 1981. gng-114215

Cuznar Emina, Palmejeva ulica 10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje upravno administrativne šole Ljubljana,
št. 13-UAŠ, izdano 16. 2. 1985, izdano na
ime Huskič Emina. gnq-114030
Čačković Lucija, Herbesteinova ulica 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
naravoslovne šole na Ptuju, izdano leta
1992. gns-114128
Čeh Ana, Nedelica 21, Turnišče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske
šole v Rakičanu, izdano leta 1970.
gnw-114324
Čehovin Martina, Lazaretska 6, Koper Capodistria, indeks, št. 28010359, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnd-114518
Čolić Marijana, Gašperšičeva ulica 6, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2002. gnq-114180
Čudić Gregor, Pod kostanji 14, Celje,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Celje,
izdano leta 1996/97. gnm-114384
Deu Aljaž, Goričane 73, Medvode, diplomo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdana leta 1991. gng-114540
Doma Urška, Nanoška ulica 4, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje administrativne šole v Ljubljani. gnw-114074

Boštjančič Martina, Tominje 30, Ilirska
Bistrica, indeks, št. 18010073, izdala Filozofska fakulteta. gns-114303

Draženovič Jernej, Predstruge 4, Videm-Dobrepolje, spričevalo 1. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča, trgovsko komercialni tehnik, izdano leta 1999. gny-114622

Bračko Marica, Brengova 36, Cerkvenjak, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za blagovni promet v Murski Soboti, Šola za prodajalce, izdano leta 1982.
gne-114392

Dremelj Barbara, Levčeva ulica 14, Mengeš, diplomo Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, št. I/163, izdana leta 1989.
gne-114021

Brbre Samo, Ul. Dr. Štefke Hribarjeve 3,
Slovenska Bistrica, diplomo št. I/1738-k,
izdana 20. 6. 1988 pri SKSMŠ Maribor,
strojni tehnik. m-333

Strmšek Suzana, Količevo 67, Domžale, zavarovalno polico, št. 490754, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-114238

Bregar Mihael, Lobodova ul. 15, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Kamnik - Rudolf Maister, izdano leta
1999/2000. gnd-114318

Šijanec Branko, Radvanjska cesta 63,
Maribor, zavarovalno polico, št. 502191, izdala zavarovalnica Slovenica. m-346

Budmilić Elvir, CKS 18, Litija, spričevalo
4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniškega šolskega centra Nova Gorica,

Drmota Matjaž, Selo 5, Žiri, spričevalo
Srednje lesarske šole, lesarski tehnik, izdano leta 2000/2001. gnp-114306
Duša Franc, Krivec 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Škocjan, izdano leta
1974. gnt-114177
Dvornik Peter, Pot v Hrastovec 7, Ljubljana, indeks, št. 18960944, izdala Filozofska fakulteta. gnt-114302
Džehverović Sulejman, Šturl. Platnica,
Cazin, BIH, diplomo Poklicne gradbene šo-
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le Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana leta
1981. gnz-114346
Ferenc Jernej, Žihlava 1, Sveti Jurij ob
Ščavnici, diplomo št. 22/1987, izdana
19. 6. 1987 pri SKŠ Rakičan. gnr-114104
Florjančič Lidija, Cesta talcev 25, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo Poklicne grafične šole v Ljubljani,
izdano leta 1980, izdano na ime Ferlič Lidija. gng-114119
Fratnik Dimitrij, Vogrsko 76, Volčja Draga, diplomo Tehnične srednje strojne šole,
Ljubljana, z dne 22. 6. 1967. gnv-114325
Gačnik Marko, Žale 7, Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje policijske šole v Tacnu, izdano leta 1998. gnk-114086
Gergeta Luka, Premančan 25, Ankaran
- Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
SKPŠ Koper, št. 953, izdano leta
1999/2000. gnk-114511
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Jovič Dragan, Šuštarjeva kolonija 6, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Zagorje, izdano 21. 2. 2000.
gnk-114161
Karahmetović Admir, Zidanškova 7, Velenje, spričevalo 3. letnika Rudarske šole.
gnb-114570
Katančič Goran, Puconci 9, Puconci,
spričevalo o končani OŠ Murska Sobota,
Ljudska univerza. gns-114203
Kete Dragica, Tomšičeva ulica 27, Slovenj Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske srednje šole Slovenj Gradec.
gns-114003
Kodrič Janja, Benčičeva 13, Sežana,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske srednje šole. gnq-114184
Kokalj Franc, Mozirje 70, Mozirje, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole,
smer natakar, izdano leta 1966. m-367

ževanje Cene
gnl-114610

Štupar,

poklic

pek.

Kukovica Aleš, Dečno selo 36, Artiče,
spričevalo o zaključnem izpitu št.
PRKV-392, izdano 24. 3. 1995, smer trgovinski poslovodja. gnt-114052
Kump Valter, Radoslavci 27/a, Mala
Nedelja, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo za zaključni izpit Živilske šole,
smer mesar, izdano leta 1995,1996,1997.
m-343
Kušlan Jure, Cikava 8, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
in 5. letnika Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2000 in 2001.
gng-114090
Lampič Sabina, Šmarska cesta 35, Škofljica, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole Josipa Jurčiča, izdano leta 2001.
gnc-114619

Kolar Katarina, Gledališki trg 6, Celje,
spričevalo 1. letnik I. gimnazije v Celju, izdano leta 1998. gnd-114093

Levičnik Andrej, Podgrajska c. 5, Ljubljana, potrdila o opravljenem tečaju “Varno
delo s traktorji in traktorskimi priključki“, št.
2804. gnt-114527

Gunta Izak, Ob Beli 1, Vipava, letno spričevalo 3. letnika SŠ Veno Pilon Ajdovščina,
gimnazija, izdano leta 2002. gnr-114004

Koman Tatjana, Plešičeva ulica 49, Ljubljana, indeks, izdal Center za parmanentno
izobraževanje Cene Štupar v Ljubljani.
gnn-114008

Lipar Jože, Dednja vas 52, Pišece, spričevalo o zaključnem izpitu št. 27/82, izdala
Poklicna voznoličarska šola Ljubljana dne
16. 6. 1982. gny-113997

Hodžić Sabina, Prušnikova ulica 89,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Alojz Kebe, izdano leta 1998. gnu-114276

Končan Katja, Spominska 14, Celje, indeks, št. 20201595, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnr-114054

Hrovat Andreja, Trebinjska ulica 14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1996. gne-114167

Korenčič Luka, Okiškega ulica 35, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2002. gnu-114351

Lunka Olga, Blocice 29, Grahovo, spričevalo 4. letnika Srednje šole za zdravstvo
in kozmetiko Ljubljana, izdano leta 2001.
gny-114197

Hrovat Dušan, Stavča vas 10/a, Dvor,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 5180, Avtomehanična šola Novo mesto, izdano leta
1980. gnx-114198

Kosar Janja, Pod hribom 11, Bistrica ob
Dravi, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1996,
1997. m-354

Iskra Stanko, Novokračine 23, Jelšane,
diplomo Srednje gradbene in naravoslovne
šole Veno Pilon v Ajdovščini. gnv-114100

Kostić Irena, Majde Vrhovnikove ulica
32, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinko Smrekar, izdano leta 1991. gnn-114558

Ivanič Brigita, Cankarjeva 48, Murska
Sobota, spričevalo 4. letnika Srednje družboslovne in ekonomske šole, ekonomski
tehnik, izdano leta 1984, izdano na ime Rakuša Brigita. gnz-114221

Košir Breda, Mala Slevica 53, Velike Lašče, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
srednje šole, izdano na ime Drobnič Breda.
gnl-114189

Golavšek Cvetka, Matke 34/b, Prebold,
diplomo Tekstilne, tehnološke usmeritve v
Celju. gnm-114109

Malić Maliči, Vasica Dolnja Korotica, Kosovo, spričevalo o zaključnem izpitu št.
279/68, izdano 25. 7. 1968, izdala Šola za
voznike motornih vozil Ljubljana-Ježica.
gnw-114124
Marendič Andrej, Ul. Arnolda Tovornika
9, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2002. m-330
Marinko Rok, Ulica Ivana Pengova 2,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnu-114101
Merkač Simon, Bukovje 1/a, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Šolskega centra Postojna - smer
ekonomsko komercialni tehnik, spr. št.
I/E/465 in spr. št. IV/938, izdano leta 1998
in 1999. gnj-114016

Jagodič Gregor, Brnica 3, Hrastnik, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske, tekstilne, strojne in prometne šole Celje, izdano
leta 1994. gnl-114135

Kotnik Irena, Tomšičeva 37, Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Slovenj Gradec, Poklicne in srednje ekonomske šole, izdano leta 1997/98.
gnt-114002

Jagodić Stanislav, Ljubljanska cesta
4/d, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu SŠI Josip Jurčič, izdano leta 1990.
gnt-114602

Kravcar Branko, Kovaška 22, Muta, spričevalo o zaključnem izpitu Lesarske šole
Slovenj Gradec, smer lesar širokega profila, izdano leta 1991/92. gnu-114001

Janjić Kaja, Tržaška cesta 105, Logatec, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2002. gny-114047

Krč Grega, Jezerska cesta 124, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro in strojne šole Kranj, smer strojni tehnik.
gnm-114309

Jelić Dinko, Zaloška cesta 102, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Poklicne trgovske
šole, izdano leta 1983. gns-114278

Krese Darja, Spodnje Pirniče 36, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 1998.
gno-114007

Močnik Matevž, Njegoševa cesta 6/d,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 2000. gnv-114550

Krušič Zlatan, Cesta španskih borcev
57/a, Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra za permanentno izobra-

Noč Jensterle Gabi, Dobje 28, Bled,
spričevalo 2. letnika Splošne gimnazije Jesenice, izdano leta 1980/81. gnp-114531

Jerković Slavko, Preradovičeva 33, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu ŽIŠ Maribor, smer ključavničar, izdano leta 1973.
m-361

Milić Radivoje, Metoda Mikuža b.b., Kotor Varoš, BIH, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča,
št. 481-1976/77, izdano leta 1978.
gnx-114498
Milunič Leon, Kvedrova 1, Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1988 in leta 1990. m-348

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

29 / 21. 3. 2003 / Stran 1521

Radej Martina, Florjanska ulica 85,
Sevnica, spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. letnika ter zaključni izpit za 3. in 5. letnik
Poslovno komercialne šole v Celju, izdano
leta 1995, 1996, 1997, 1998 in 1999.
gnq-114609

tu Trgovske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-352

Obrul Marijana, Granitna 2, Oplotnica,
diplomo Srednje zdravstvene šole Juga Polak Maribor, smer zdravstveni tehnik,izdana
leta 1987. m-357

Razpet Blanka, Farčnikova 30, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu št.
28, izdala Srednja gradbena šola Ljubljana,
izdano leta 1993, izdano na ime Ocepek
Blanka. gnp-114181

Špelec Mihael, Cesta proletarskih brigad 59, Maribor, spričevalo 4. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 2001. m-359

Odar Andrej, Močnikova 6, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Šole za miličnike
kadete v Ljubljani, izdano leta 1974 in 1975.
gnz-114171

Reissner Tadej, Količevo 11/a, Domžale, indeks, št. 18970732, izdala Filozofska
fakulteta. gny-114297

Noč Jensterle Gabi, Dobje 28, Bled,
spričevalo 3. letnika Splošne gimnazije Jesenice, izdano leta 1981/82. gno-114532
Noč Jensterle Gabi, Dobje 28, Bled,
spričevalo 1. letnika Splošne gimnazije Jesenice, izdano leta 1979/80. gnn-114533

Oljača Jadranka, Gubčeva ul. 6, Krško,
letno spričevalo 4. in 5. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole
Maribor, smer konfekcijski modelar - program 3+2, izdano leta 2000/2001.
gno-114357

Ribič Boštjan, Kamniška graba 86, Kamnica, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1988. m-368

Škaper Goran, Vaneča 80, Puconci,
spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ Rakičan. gnu-114326

Šuler Špela, Podsmreka 60/a, Dobrova, spričevalo 3. letnika gimnazije Moste,
izdano leta 2002. gnw-114199
Šuštar Pečoler Majda, Partizanska ulica
2, Ljubljana, spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu za medicinske sestre, izdano
leta 1978 na ime Pečoler Majda.
gny-114547

Rituper Franc, Partizanska 27, Murska
Sobota, zaključno spričevalo EGŠ Maribor,
št. 60/1, izdan 29. 6. 1982. gnc-114019

Teran Brane, Zgornje Duplje 101, Duplje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šolskega
centra ZP Iskra Kranj, izdano leta 1971/72,
1972/73, 1973/74. gne-114196

Pajnkihar Natalija, Rodni Vrh 13, Podlehnik, spričevalo 4. letnika Kmetijske šole v
Mariboru, izdano leta 1996. m-353

Robič Ivan, Brezula 6, Rače, spričevalo
1. letnika Srednje gradbene šole, smer dimnikar, Maribor, izdano leta 1975. m-340

Tesič Marija, Prvomajska 3, Nova Gorica, spričevalo Srednje zdravstvene šole Nova Gorica. gni-114613

Peklaj Sara Marija, Cesta dveh potokov
3, Dobrova, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnl-114010

Rojšek Metka, Novo naselje 7, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2002.
gng-114340

Tomšič Žiga, Center 61, Črna na Koroškem, letno spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2002.
gno-114507

Per Karmen, Vrhovnikova ulica 11, Ljubljana, indeks, št. 29005145, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta. gns-114228

Rošer Matjaž, Šolska cesta 19, Mislinja,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Slovenj Gradec, smer trgovec - prodajalec,
izdano
leta
1999/2000.
gnm-114313

Toth Suzana, Šared 46/b, Izola - Isola,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta 1982.
gnx-114548

Perko Mojca, Cesta Jožeta Krajca 3, Rakek, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost v Ljubljani, smer prodajalec, izdana
27. 6. 1987. gnu-114201
Petek Aleš, Ob Blažovnici 43/a, Limbuš, spričevalo 4. letnika Srednje elektro in
računalniške šole, smer elektrotehnik elektronik, izdano leta 1999. m-344
Pihler Jožef, Trnovska vas 15, Trnovska
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole za poklicnega šoferja v Mariboru,
izdano leta 1979. m-338
Pincolič Primož, Krška cesta 2, Kostanjevica na Krki, indeks, št. 20200211, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gns-114028
Poharc Andrej, Črtomirova 9, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno komercialne šole Celje, izdano na ime Poharc
Andrej. gne-114317
Potočnik Tomaž, Sneberska cesta 4/b,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad Ljubljana,
izdano leta 2002. gnb-114070
Puhmeister Robert, Pesniški dvor 16,
Pesnica pri Mariboru, spričevalo 1. letnika
Srednje gostinske šole v Mariboru, smer
kuhar, izdano leta 2001. m-341
Purger Andraž, Prešernova cesta 35,
Domžale, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2002.
gnc-114519
Pušnik Vladimir, Šmiklavž 8/b, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo 4. in 5. letnika PTSŠ Velenje. gnx-114098

Rožič Mirjam, Rateče 104, Rateče-Planica, indeks, št. 41049253, izdala Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
gnb-114170
Samardžija Dragana, Hrastje 206/b,
Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in upravno administrativne šole
Kranj. gno-114232
Simčič Dragica, Runkova ulica 7, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Tehniške srednje
usnjarske galanterijske šole Domžale, izdano leta 1973. gnr-114129
Simonič Ivan, Janežovci 1, Destrnik, spričevalo 8. razreda OŠ Destrnik, izdano leta
1979. m-366
Smakaj Mohamed, Trubarjeva 5, Maribor, diplomo SKSMŠ, smer vzdrževalec vozil in strojev ter diplomo smer strojni tehnik,
izdani leta 1989 ter leta 1991. m-358

Trbežnik Marko, Gradišče 14/a, Vrhnika, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 1994 in 1995. gnx-114123
Varda Vojko, Benčičeva 5, Sežana, diplomo Srednje kovinarske in prometne šole
Koper. gno-114107
Vauda Peter, Zg. Hajdina 83/a, Hajdina,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu Gimnazije Ptuj, izdano leta 1997.
gno-114307
Verderber Maja, Hruševlje 4/a, Dobrovo v Brdih, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole Ljubljana, št. 105,
smer kozmetik, izdano leta 1993.
gnf-114516
Vesič Vesna, Kurilniška 17, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice. gnk-114536

Svetelšek Alenka, Cesta v Šmartno 8,
Vojnik, letno spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole, št. 64/89, izdano 2. 6.
1993. gnv-114525

Vezovišek Mihaela, Keršičev hrib 23, Trbovlje, spričevalo 4. letnika ter spričevala o
zaključnem izpitu Šolskega centra Trbovlje,
gimnazije - ekonomske šole, izdano leta
1978/79. gnm-114538

Šabeder Margareta, Zgornji Duplek
92/b, Spodnji Duplek, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1984. m-355

Vidmar Marko, Završe 94, Mislinja, spričevalo Šolskega centra Velenje, smer elektrotehnik
elektronik,
izdano
leta
1999/2000. gnj-114312

Šernek Bojan, Ljubljanska cesta 21,
Šmarje-SAP, indeks, št. 27004672, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnb-114045

Višnar Nataša, Dule 9, Škocjan, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta 1996/97.
gnn-114512

Šipek Simon, Grabonoš 4/b, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpi-

Višnar Nataša, Dule 9, Škocjan, spričevalo 5. letnika Srednje ekonomske in trgov-
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ske šole Nova Gorica, izdano leta 1997/98.
gnl-114514
Vodopivec Stanka, Veliki Dol 1, Koprivnica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in srednje ekonomske šole Brežice, št.
454, izdano leta 1997. gnb-114524
Vokić Pero, Polanškova ulica 34, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Strokovno izobraževalnega centra za voznike
motornih vozil, Šole za voznike, št. SIC
128/42, izdano v Ljubljani dne 1. 12. 1982.
gnk-114261
Vozel Aleš, Ravenska vas 19, Zagorje
ob Savi, spričevalo 3. letnika Tehniške strokovne in elektro šole Trbovlje, izdano leta
1979/80. gnl-114310
Vuković Nebojša, Cesta Jaka Platiše 7,
Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje šole tiska in papirja, izdano leta 2002.
gng-114190
Zadravec Ingrid, Ulica 25. maja 17, Ptuj,
letno spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole v Mariboru, smer frizer, izdano
leta 1992/93. m-349
Zobec Metka, Nemška vas 23, Ribnica,
diplomo št. 6/I-TK, izdana 25. 6. 1985, tekstilni konfekcionar po programu srednjega
izobraževanja. gni-114188
Zorc Žan, Perčeva ulica 21, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2002. gnq-114330
Žerovc Mitja, Polje, Cesta VI/22, Ljubljana, indeks, št. 11010457, izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gno-114032
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Blažič Marko, Nad izvirom 5, Spodnji
Duplek,
študentsko
izkaznico,
št.
71001307, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnp-114031
Bregar Miha, Petelinje 5, Ljubljana, plovno dovoljenje št. 02 03-1642/93, izdano
16. 7. 1993 za plovilo Cobra 790 z reg.
oznako KP 262. gnw-114499
Brezner Sabina, Pohorska 25, Hoče,
študentsko izkaznico, št. 81546941. m-347
Brezovar Nejc, Tržaška 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202041, izdala
Pravna fakulteta. gne-114242
Černezel Manca, Zadrže 21, Šmarje pri
Jelšah,
študentsko
izkaznico,
št.
81600265. m-336
Černić Andraž, Jurčkova cesta 141, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-114130
Čopi Damir, Čezsoča 92, Bovec, študentsko izkaznico, št. 20970044, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnu-114601
Debeljak Jože s.p., Avtoprevozništvo,
Puštal 27/a, Škofja Loka, izvod licence št.
0 1001140 za vozilo Volvo FH 12, z reg.
oznako LJ D0-444, izdala OZS dne 16. 7.
2002. gni-114213

Bilal Senad, Andreaševa ulica 14, Ljubljana, delovno knjižico. gne-114217
BKS - leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, vpisni list za čoln št.
01/03-224/2002, izdan 2. 4. 2002.
gnq-114055

Kimovec Sabina, Zgornji Brnik 160, Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkaznico,
št. 20980111, izdala Pravna fakulteta.
gnp-114256
KOGAL, Karli Udovičič s.p., Šentilj 35,
Šentilj v Slov.goricah, licenco za motorno
tovorno vozilo TAM 1100 z reg. oznako MB
C9-548, serijska št. O 1000244.
gnf-114491
Konrad Anton s.p., Avtoprevozništvo,
Malna 9, Jurovski Dol, dovolilnice za Belgijo št. 3641, bar koda C 050865, za Nemčijo št. 27719, bar koda C 133570.
gnh-114214

Kovač Matej, Polževa ul. 42, Ajdovščina, delovno knjižico, reg. št. 19206.
gnm-114359

Fijavž Emilijan s.p., Avtoprevoz, Bukovlje 15, Stranice, avstrijsko bilateralno dovolilnico št. 000586. gnc-114319

KRALJ D.O.O. BRASLOVČE, Rakovlje
49, Braslovče, certifikat za TIR CARNET št.
1572, izdal Carinski urad RS, Carinarnica
Celje. gnu-114376

Gaube Peter, Zgornji Duplek 108, Spodnji Duplek, delovno knjižico, reg. št. 22272,
izdana leta 1973 v Mariboru. m-342

Bezjak Miran s.p., Bukovci 29, Markovci, licenco št. 006867 za vozilo TAM
130-T11 z reg. oznako MB F5-891.
gne-114517

Kaučič Marjan, Borova vas 4, Maribor,
delovno knjižico, št. 33837, izdana leta
1977 v Mariboru. m-337

Drašler Barbara, Boletova 51, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnc-114269

Župan Franci, Turopolje 27, Šentjernej,
spričevalo o končani OŠ št. 45/2001-43,
izdano 15. 6. 2001. gng-114515

AVTOTRANSPORTI KASTELEC, Kastelec Lado s.p., Adamičeva 57, Grosuplje,
italijanske dovolilnice št. 14396, 11998,
1447 in 1451. gny-114122

Jurglič Uroš, Prelesje 33, Šentrupert,
študentsko izkaznico, št. 63010053, izdala
FRI v Ljubljani. gns-113978

Kostić Irena, Majde Vrhovnikove ulica
32,
Ljubljana,
delovno
knjižico.
gnm-114559

Fostnarič Sonja, Hrastovec 26/d, Zavrč,
delovno knjižico, izdana v Ptuju.
gnx-113998

AUTODELTA d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana, carinsko deklaracijo za osebno vozilo
VW
GOLF
1.4,
št.
šasije
WVWZZZ1JZ3DO13992. gnk-114111

Jerman Jernej s.p., Zapoge 40, Vodice,
izvod licence, št. 01000037 za vozilo Mercedez - Benz 1944S, reg. št. LJ 86 - 77S,
izdan pri OZS. gnt-114081

Derenda Barbara, Spodnji Rudnik I/55,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-114235

Žgajnar Zvonko, Slepšek 28, Mokronog,
spričevalo o zaključnem izpitu STZŠ Novo
mesto, poklic avtoklepar, izdano leta 1995.
gnh-114314

Ostali preklici

Hudobivnik Gregor, Križmani 2, Osilnica, delovno knjižico. gnt-114102

Kuster Ciril, Frankovci 31/a, Ormož, licenco
št.
007969/10000430
ZR49/1999, izdano 9. 3. 1999, za vozilo
Iveco 59E12 z reg. oznako 70-19D, izdala
OZS. gnn-114183

GLIHATRANS, Gliha Mirko s.p., Cesta
15, Veliki Gaber, francosko univerzalno dovolilnico eko št. C021465-059384, nemški
univerzalni
dovolilnici
eko
št.
C053299-022799 in C064377-017980 ter
nizozemsko univerzalno dovolilnico št.
C083928-010623,
izdala
OZS.
gnh-114143

Lambič Jovan, Glinška ulica 2/a, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-114075

Gorenc Stanko, Jelše 5, Leskovec pri
Krškem, delovno knjižico, reg. št. 11902,
izdala UE Krško. gnt-114327

Meško Karmen, Vičanci 5, Velika Nedelja, študentsko izkaznico, št. 41950078, izdala Medicinska fakulteta. gnd-114618

Gradišek Peter, Miška 5, Šmartno pri
Litiji, orožni list, št. 49, izdala UE Litija, dne
18. 2. 2002. gnv-114025

Mileta Miloš, Videm 1, Cerknica, delovno knjižico. gnq-113980

Horvat Peter, Cankarjeva 2, Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št. 66061, ser.
št. A 472265, izdana 18. 9. 2000 v Murski
Soboti. gnz-114321
Hrvatin Klavdij s.p., INTERNATIONAL
TRANSPORT, Prade, Pobeška cesta 44,
Koper - Capodistria, francosko dovolilnico
za mednarodni prevoz št. 107915, izdala
OZS pod zaporedno št. D01952.
gno-114257

Majer Mistral, Rožna dolina c. V/24,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnm-114084
Mandić Marijana, Vojkova cesta 77,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-114178

Milevoj Eva, Srednjevaška 45/a, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 20990167, izdala Pravna fakulteta. gnf-114591
Nemec Miha, Pod gozdom 8, Jesenice,
delovno knjižico. gnj-114537
Nešović Rade, Slovenska 38, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-114186
OPTIM SF d.o.o., Srednja vas 26, Polhov Gradec, izvod licence za prevoz stvari
za lastne potrebe v notranjem cestnem pro-
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metu št. 0001385/51, izdana za tovorno
vozilo TAM 130 T 11B, z reg. oznako LJ
88-63S. gng-114490
Polčnik Rozalija, Kokarje 12, Nazarje,
delovno knjižico, reg. št. 2161, ser. št.
672577, izdana pri UE Mozirje.
gng-114590
Popović Robert, Vršiška cesta 47, Kranjska Gora, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3483/99, VČ
2240/99. gnw-114599
Pustotnik Karmen, Senožeti 126, Dol pri
Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gni-114388
Rižnik Ivan, Brezni vrh 51, Podvelka, delovno knjižico, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnr-114379
SEMENIČ TRANSPORT, Semenič Bogdan s.p., Podnanos 106, Podnanos, italijansko maloobmejno dovolilnico 380/04,
št. 007149 in 006162, ter italijansko bilateralno dovolilnico 380/02, št. 030814, izdala OZS. gnx-114173
Slejko Franc s.p., SLEIC, Hrašče 160,
Postojna,
licenco
št.
003889/4266-RKN51/1997 z dne 5. 12.
1997, izdala OZS. gnv-114375
Stančič Jožica, Partizanska 22, Sežana,
potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja, št.
26526, izdano 17. 4. 200 pri UE Sežana.
gnv-114000
Stropnik Ivan, Vesca 11, Vodice, delovno knjižico. gnn-114608
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, številka šasije WF0WXXGBBW2P11314. gns-114453
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF0WXXGBBW2B43450. gnr-114454
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF0WXXGBBW2S24766. gny-114455
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Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB42S24810. gno-114461

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52B48726. gnt-114477

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52Y15752. gnj-114462

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52B48734. gns-114478

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52Y15759. gni-114463

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB42B43373. gnr-114479

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBBW2S47238. gnh-114464

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB42B43380. gnq-114480

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB41P47515. gng-114465
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52U36614. gnf-114466
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF0WXXGBBW2U36628. gne-114467
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52U54379. gnd-114468
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB42M65456. gnc-114469
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52P11002. gnb-114470
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52P11061. gnz-114471

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB42Y09760. gnp-114456

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF0WXXGBBW2P11239. gny-114472

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52Y15686. gno-114457

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF0WXXGBBW2P11383. gnx-114473

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52Y14304. gnn-114458

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52P11619. gnw-114474

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB42Y14310. gnm-114459

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52B48714. gnv-114475

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF0WXXGBBW2Y15732. gnl-114460

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije WF04XXGBB42B48430. gnu-114476

Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB42B43384. gnp-114481
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52R66207. gno-114482
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF0WXXGBBW2R73452. gnn-114483
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB42R73459. gnm-114484
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB42R73470. gnl-114485
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF05XXGBB52R85590. gnk-114486
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF0WXXGBBW2R85597. gnj-114487
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF04XXGBB42R73546. gni-114488
Summit motors, Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana, uradno potrdilo za
registracijo vozila Ford Mondeo, št. šasije
WF0WXXGBBWYT29394. gnh-114489
Šeruga Karel, Tišina 43, Tišina, delovno
knjižico, reg. št. 245925, ser. št. 311979,
izdana 2. 2. 1984 v Murski Soboti.
gnc-114194
Šilih Igor, Legenska cesta 34, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gng-114315
Škofljanc Vladimir, Trebež 19/b, Artiče,
delovno knjižico. gnz-114096
Teršek Robert, Krakovo 13, Radeče, delovno knjižico, ser. št. 09774, reg. št. 9746,
izdana 20. 6. 1985. gnl-114568
va

Toroš Maja, Ulica Ivana Regenta 26, NoGorica, študentsko izkaznico, št.
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27004204, izdala Fakulteta za matematiko. gnz-114546

voz blaga za leto 2003, št. 15785 380/02,
15774 380/02. gnk-114436

TrgoA PSC d.o.o., Istrska cesta 12, Koper - Capodistria, uradno potrdilo za registracijo vozila Renault Thalia 1,4 16V, št.
šasije VF1LB0PC527823539, carinjeno po
KV 11.024 z dne 28. 11. 2002. gnl-114385

Trunkelj Marjan s.p., DOMAČI IN MEDNARODNI PREVOZI, Podlisec 2, Dobrnič,
italijanske dovolilnice za mednarodni prevoz blaga za leto 2002, št. 031536
380/02. gnl-114439

Trunkelj Irena s.p., TRANSPORT TRUNKELJ, Podlisec 2, Dobrnič, italijanske dovolilnice za mednarodni prevoz blaga, veljavne za leto 2003, št. 15739/380/02,
17136/380/02, 18946/380/07. gnn-114433

Trunkelj Marjan s.p., DOMAČI IN MEDNARODNI PREVOZI, Podlisec 2, Dobrnič,
hrvaško dovolilnico za mednarodni prevoz
blaga za leto 2002, št. 0005139/191/11.
gnj-114441

Trunkelj Marjan s.p., DOMAČI IN MEDNARODNI PREVOZI, Podlisec 2, Dobrnič,
italijanske dovolilnice za mednarodni pre-

Valentan Srečko, Veluščkova 1/a, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 45385, izdana v Mariboru leta 1981. m-331

Varga Barbara, Puškinova 9, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 7355, izdana leta
1995 v Mariboru. m-334
Voh Tjaša, Mlače 34/b, Loče pri Poljčanah, študentsko izkaznico, št. 25006696,
izdala Fakulteta za arhitekturo. gnr-114154
ZASTAVA AVTO d.o.o., Leskoškova cesta 2, Ljubljana, uradno potrdilo za registracijo vozila Jugo Koral 1,3, št. šasije VX
1145A0001056702, carinjeno po ECL
39519. gny-114022
Zupančič Miha, Prešernova cesta 69,
Domžale, študentsko izkaznico, št.
26102869, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnk-114011

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Podelitev koncesij
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih

1445
1445
1446
1461
1470
1475
1475
1476
1478
1480
1482
1482
1491
1491
1492
1500
1500
1501
1501
1501

Objave po Zakonu o telekomunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Izvršbe in zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Nova Gorica
Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

1501
1502
1502
1502
1503
1508
1508
1511
1511
1512
1512
1512
1512
1512
1512
1513
1513
1516
1518
1519
1522

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS,
d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Internet
http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

