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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 14/03
Ob-90781
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 križišča
Fink na regionalni cesti R2-430/0280
Slovenske Konjice-Stranice.
4. Kraj dobave: Slovenske Konjice.
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: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 2/2003
Ob-90796
1. Naročnik: Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Center za informatiko.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Tavčarjeva 9, tel. 01/434-11-50, faks
01/434-11-71.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: računalniška namizna, mrežna in programska oprema,
v vrednosti 116,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: RS.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 25. 4. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: Vrhovno sodišče RS, Center za infor-
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matiko, Nikola Janjić (Nikola.Janjic@sodisce.si).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko
Št. 184/03
Ob-90802
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nakup koronarnih
stentov.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubjana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: v mesecu aprilu 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
faks 01/522-27-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: oddaja ponudb bo možna po sklopih, ki bodo navedeni v objavi
predmetnega javnega naročila.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 12/2003
Ob-90844
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: rekonstrukcija ceste R1-212/1120 Sodražica-Žlebič od
0.150 do km 2.100.
4. Kraj izvedbe: Sodražica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Irena Šrot, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 12/2003
Ob-90845
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 na-
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slednjih 12 mesecih: obvoznica Kostanjevica na cesti R2-419/1205 Šentjernej–Križaj od km 0.000 do km 0.548.
4. Kraj izvedbe: Kostanjevica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Irena Šrot, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 15/03
Ob-90866
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: rekonstrukcija križišča G2-102/1034 od km 3.070 do km
3.400, Likarica v Idriji.
4. Kraj dobave: Idrija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 20. 4. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za ceste-Direkcija RS za ceste, Bojan Papler, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 16/03
Ob-90910
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: rekonstrukcija ceste R1-210/111 Gorenja vas - Trebija od
km 2.135 do km 4.800.
4. Kraj izvedbe: Gorenja vas-Trebija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 9. 5. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Bojan Papler, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
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Št. 16/08-03
Ob-90926
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zdravila.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: konec aprila 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel. 07/39-26-132, do-

Št. 110-1/03
Ob-90954
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC Podtabor – Naklo: izvedba protihrupnih ograj, ki obsega:
– protihrupni nasipi in
– visoko absorpcijske protihrupne
ograje.
Protihrupne ograje so aluminijasti enostransko visoko absorpcijski paneli kombinirani s transparentnimi paneli. Nosilna konstrukcija je iz jeklenih vroče cinkanih profilov vgrajenih v točkovne temelje.
Elementi protihrupnih ograj morajo ustrezati Smernicam za načrtovanje, graditev in
ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom cestnega prometa (ZPH), DARS 2003.
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datne informacije o naročilu: Marija Puhek,
tel. 07/39-16-135.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 426
Ob-90917
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, tel. 01/300-99-59,
faks 01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC Karavanke – Obrežje, odsek Smednik – Krška vas: obseg
razpisanih del: glavna dela: sklop I – tra-

DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC Projekt 3, Gorenjska Ljubljana, Mlekarska ul. 13, 4000 Kranj,
Milan Ferjan, univ. dipl. inž. grad., tel.
04/280-88-06, faks 04/280-88-09.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: rok za izvedbo je
3 mesece od dneva podpisa pogodbe.
Dela je potrebno prilagoditi dinamiki
zaključnih del na avtocestnem odseku.
Dela se bodo financirala iz lastnih
sredstev Dars d.d. Projekt zaščite pred
hrupom na avtocestnem odseku Podtabor
– Naklo, št. proj. PROTEO P-42/99,
marec 2000, je pripravljen na osnovi
Študije protihrupnih ukrepov na navedenem avtocestnem odseku, ki jo je izdelal
Epispektrum, Maribor, št. PHZ7069-99,
marec 2000.
Projekt protihrupne zaščite upošteva naslednje kriterije:
– upošteva kriterije iz Študije o hrupu,
– upošteva fizikalne kriterije iz Študije,

Vrsta ukrepa iz projekta
PGD, PZR:

Stacionaža:

Dolžina, višina:

PHO
PHO 1
PHO 2
PHO 3
PHO 4
PHO 5
PHO 6
PHO 7
PHO 8

1a 0,5+15 do 0,5+63,77
0,8+99,5 do 1,3+33,88
OS 3R0,0+ do 1,6+40,68
1,6+40,68 do 1,7+19,63
2,6+20 do 3,1+21,27
3,1+21,27 do 3,2+00,16
3,2+00,16 do 3,5+84,82
3,5+84,82 do 3,6+67,09
3,6+67,09 do 3,8+20,35

L=48,00 m; h=3,0 m
L=435,00 m; h=2,5 m
L=339,00 m; h=2,5 m
L=78,00 m; h=2,00 m
L=504,00 m; h=2,0 m
L=78,00 m; h=2,5 m
L=378,00 m; h=3,5 m
L=81,00 m; h=3,0 m
L=162,00 m; h=2,0 m

Opombe k tabeli:
PHO – visoko absorpcijska protihrupna
ograja
Skupna dolžina enostransko visoko absorpcijskih ograj je 2103 m.
4. Kraj dobave: AC odsek Podtabor –
Naklo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvideno april
2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:

– upošteva zahteve prometne varnosti,
– biti mora dovolj stabilna in trajna ter
barvno obstojna,
– biti mora odporna proti ognju, proti
udarcem kamenja in delov, ki odpadejo od
vozil ter na udarce snega pri pluženju,
– biti mora primerna za vzdrževanje,
– je primerno oblikovana.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

sa, priključki, deviacije, komunalni vodi;
sklop II – objekti; sklop III – cestninski
postaji in avtocestna baza; sklop IV – regulacije vodotokov.
4. Kraj dobave: Smednik – Krška vas.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: razpis za oddajo del
predvidoma v mesecu marcu 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: ZIL
inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-50-40, Ivo Lah, univ. dipl.
inž. arh.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-90955
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: za izvedbo elektrostrojnih inštalacij v predorih Trojane
in Podmilj
na AC Celje – Ljubljana,odsek 6: Vransko–Blagovica km 70,720 – 87,507,
pododsek 6/2: Trojane–Blagovica
79,320 – 87,507 km:
1. Obseg razpisanih del:
– elektrostrojne inštalacije v predoru Trojane,
– elektrostrojne inštalacije v predoru
Podmilj,
– povezovalni 20 kV kabel PC Trojane
zahod – PC Podmilj,
– tlačni cevovod požarne vode z elektro
inštalacijami od višinskega rezervoarja do
predora Trojane,
– vremenske postaje na trasi izven predorov na tem pododseku.
4. Kraj dobave: Vransko–Blagovica:
Predor Trojane in Podmilj.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: razpis za oddajo del
bo predvidoma v mesecu marcu 2003, oddaja del za navedena dela pa bo predvidoma v mesecu avgustu 2003. Predviden rok
izvedbe del 10 mesecev od uvedbe izvajalca v delo (pri čemer ni vključen rok za izdelavo projektov PZI).
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana – Projekt V, Blagovica, Andrej Borko,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/306-81-14.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: razpisana dela se bodo
financirala iz kredita Evropske Investicijske
Banke (E.I.B.).
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
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Št. 535
Ob-90981
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija in
razširitev rezervoarskega prostora v
skladišču naftnih derivatov Ortnek II. faza, ki obsega: gradbena, instalacijska,
zaključna dela in montažo opreme za
naslednje objekte:
– nadzemne kovinske rezervoarje prostornine 20.000 m3 s pripadajočo opremo,
– nadzemni kovinski rezervoar prostornine 10.000 m3 s pripadajočo opremo,
– razširitev upravljanja in računalniškega
vodenja (upravljanja s črpalkami, meritev nivojev in temperatur v rezervoarjih),
– elektroenergetika: elektroinstalacije za
jaki in šibki tok, elektromotorni pogon, razsvetljavo, gretje, ozemljitev, strelovod,
– odvodnjavanje tehnoloških in meteornih vod,
– protipožarna zaščita (hidrantno omrežje, priprava mešanice za gašenje, stabilne
protipožarne naprave),
– zunanja ureditev.
4. Kraj dobave: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvideni začetek
del v maju ali juniju 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Zavod RS za blagovne rezerve, Kontaktna oseba: Bojan Strašek (01/589-73-82 ali
031/633-605).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: ocenjena vrednost naročila ca. 1,7 mlrd SIT. Ponudniki bodo pozvani na ogled lokacije gradbišča.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Zavod RS za blagovne rezerve

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
Zavrnitev vseh ponudb
Ob-90837
Naročnik Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, izdaja obvestilo o zavrnitvi
vseh ponudb, prispelih na javni razpis za
naročila po odprtem postopku za prenovo
pralne steze, objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 8 z dne 24. 1. 2003.

Št.

Ponovni javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Razveljavitev
Št. 196/03
Ob-90899
Naročnik Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila za nakup
plevrevakov, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 19-21 z dne 28. 2. 2003,
Ob-89106.
Klinični center Ljubljana
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Št. 404-08-50/2003-17
Ob-90922
V javnem razpisu MORS 45/2003-ODP
za nakup gasilskih vozil, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19-21 z dne 28. 2. 2003,
Ob-89126, se rok za oddajo ponudb podaljšuje v skladu s 25. členom ZJN-1.
Novi rok za oddajo ponudb je 7. 4.
2003 do 12. ure na Ministrstvu za obrambo RS, prevzemnik: sprejemna pisarna - vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 4. 2003
ob 12. uri v Uradu za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 37
Ob-90792
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: I. sklop
17 samostoječih poštnih nabiralnikov in
II. sklop 101 dostavnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna ponudbe za sklop I, za sklop II
ali za oba sklopa.
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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: Uprava Pošte
Slovenije,d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2003 ob 12. uri Pošta Slove-
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nije,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od trikratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, če blago
ne ustreza zahtevam iz razpisa.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2003, predvideni datum odločitve 15. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost za sklop.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 514
Ob-90797
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, tel. 01-58-22-501,
faks 01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: posodobitev pralne steze.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: javno naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik variantnih ponudb ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
začetek je 16. 6. 2003, dokončanje 22. 9.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva
Papež.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcij-
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ski račun št. 03100 1005605502, z namenom nakazila “plačilo razpisne dokumentacije za JN 03/03“ ali na glavni blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, III. nadstropje.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti do 22. 4. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v primeru neposredne predložitve pa Silvi Papež v tajništvu naročnika,
v sobi 211, v II. nadstropju poslovne stavbe
na sedežu naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 4. 2003 ob 12.30 v sejni sobi LPP,
Celovška cesta 160, V. nadstropje. Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov,
ki morajo imeti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila so določeni v razpisni
dokumentaciji in v osnutku pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik bo
sklenil pogodbo samo z enim ponudnikom,
ki mora za morebitne podizvajalce v ponudbeni dokumentaciji predložiti sklenjene pogodbe s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– da zagotavlja osnovno garancijo za celotno pralno napravo najmanj 12 mesecev,
– da zagotavlja servisiranje pralne naprave in rezervne dele v času življenjske
dobe (12 let) pralne naprave,
– da bo zagotovljeno usposabljanje
upravljavcev za rokovanje pred dokončnim
prevzemom pralne naprave,
– da pralna naprava v celoti izpolnjuje
vse obvezne tehnične zahteve, navedene v
četrtem poglavju razpisne dokumentacije
“Tehnična specifikacija“,
– da je pralna naprava v redni proizvodnji,
– da je dobavni rok pralne naprave 8
tednov (56 dni) in rok izvedbe javnega naročila do 22. 9. 2003,
– da so ponudbi priloženi vsi dokumenti, navedeni v 7. poglavju razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 8. 2003 predvideni datum odločitve
pa je 8. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: tehnična ocena, ponujena cena, poprodajne
storitve in tehnična pomoč, rok izvedbe, reference, garancijski pogoji in dokazilo o ravnanju z okoljem.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2003.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 1/03
Ob-90785
1. Naročnik: Planinska zveza Slovenije,
Gorska reševalna služba.
2. Naslov naročnika: Dvoržakova 9,
1000 Ljubljana, 01/43-45-691, grs@pzs.si,
01/43-45-685.
3. (a) Vrsta in količina blaga: terensko
vozilo za postaje Gorske reševalne službe – 5 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobava vozila z notranjo opremo.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
15. maja 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dvoržakova 9,
1000 Ljubljana, pri Brigiti Vilar, ponedeljek,
sredo ali petek med 8. in 13 uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za
dvig razpisne dokumentacije je identičen
datumu za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 4. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih
kuvertah, označene z napisom “Ne odpiraj
– za javni razpis!“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2003 ob 13. uri, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
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. in 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: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena (60%),
– tehnične karakteristike (20%),

– servis (10%),
– dobavni rok (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2003.
Planinska zveza Slovenije
Gorska reševalna služba
Št. 2/2003
Ob-90800
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lendava.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava, tel.
02/578-92-10, faks 02/578-13-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reševalno vozilo s povišano izvedbo strehe za
službo nujne medicinske pomoči.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 25. 4.
2003 do 25. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava
uprava zavoda, kontaktna oseba Horvat Darko in dr. Romeo Kulčar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
18. 4. 2003 od 8. do 13 ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: priložiti izvod virmana
o nakazilu 5.000 SIT na žiro račun
01259-6030921555 s pripisom “javni razpis za nabavo roševalnega vozila“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 4. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno poslati ali
prinesti osebno na naslov Zdravstveni dom
Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava v zapečateni ovojnici z jasno oznako “Ne odpiraj-ponudba za reševalno vozilo“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2003, ob 11. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma Lendava, Kidričeva 34, 9220
Lendava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponujene vrednosti z veljavnostjo do
30. 5. 2003.
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): v primeru več
ponudb ponudnikov in podizvajalcev se bo
upoštevala samo ena in sicer najugodnejša
ponudba.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena s
ponderjem 90%, plačilni pogoji s ponderjem 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: se dobijo od kontaktne osebe vsak
delavnik.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2003.
Zdravstveni dom Lendava
Št. 663-05-014/03-038
Ob-90838
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dva kombija za prevoz varovancev v varstvenih
delovnih centrih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Slovenska cesta 54/I,
1000 Ljubljana, Tomo Brezovar, faks
01/23-21-948.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 5. 2003 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 8. 5. 2003 ob
13. uri, Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Slovenska cesta 54/I, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo z enim 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: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena 75 točk, opremljenost vozil 5
točk, garancijski rok 5 točk, število pooblaščenih servisov 15 točk. Maksimalno število točk je 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 41405-00012/2003 1000 01 Ob-90872
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport.
2. Naslov naročnika: Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor, 02/230-04-75,
zzs.@maribor.si., 02/230-04-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: stroj za
posnemanje ledu na drsališčih velikosti
ca. 1.800 m2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
– vozilo,
– posnemalna naprava,
– standardna oprema,
– oprema po želji.
4. Kraj dobave: Javni zavod dvorana Tabor, Koresova ul. 7, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek dobave: 1. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni zavod
dvorana Tabor, Koresova ul. 7, Maribor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig je možen samo osebno s pisnim pooblastilom vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti do 4. 4. 2003
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 22. 4. 2003 do 12. ure
(poštni žig, v vložišče naročnika).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Zavod za šport, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 4.
2003 ob 13. uri v sejni sobi na naslovu
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik zahteva bančno garancijo v višini 7%
od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo naročila je po dobavi 60 dni po izstavitvi
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo zaradi združevanja investicijskih vložkov sklenjena tri partitna pogodba
o dobavi.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni,
– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke, določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do datuma, ki je določen za
odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: osnovno merilo za izbor je cena ob pogoju, da
ponujeno blago izpolnjuje tehnične zahteve. Ob enaki ceni pa se kot merilo uporabijo reference in ugodnejši plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu: Javni zavod dvorana Tabor, Koresova ul. 7, Maribor, pri Branku
Kirbišu na tel. 02/320-78-10, vsak dan
med 8. in 11. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2003.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport
Št. 2730/03
Ob-90891
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: merilne in
krmilne naprave za polindirektno merjenje električne energije z dodatno opremo (po razpisni dok.štev.: 4/2003 – B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:
en sklop.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 27. 9.
2003 do 15. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
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manom na TRR 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 44137 –ter št. objave v Uradnem listu
RS s pripisom razpisna dokumentacija- merilne in krmilne naprave.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 5. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 5.
2003 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro
Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljavnost je 40 dni od dneva izdaje obvestila
o oddaji naročila - to je do 8. 7. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o 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 ZJN-1:
Poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti prihodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti in da finančni položaj ustreza po
ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 28. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način
plačila in kakovost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica
Št. 2003-043
Ob-90893
1. Naročnik: Javni zavod Poklicna gasilska enota Krško.
2. Naslov naročnika: Tovarniška ulica
19, 8270 Krško, tel. +386/7/48-805-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgradnja za gasilsko avtoceisterno 1+2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 180 dni po
sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Poklicne
gasilske enote Krško, Tovarniška ulica 19,
8270 Krško.
Dodatne informacije o razpisni dokumentaciji posreduje Dvoršek Stanislav.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure, vključno do 25. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
10.000 SIT na transakcijski račun št.
01254-6030194591 - za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 6. 5.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Poklicna gasilska enota Krško, Tovarniška ulica 19,
8270 Krško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002 ob 11. uri na sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija v višini najmanj 3%
od ponudbene vrednosti. Trajanje bančne
garancije za resnost ponudbe ne more biti
krajša, od trajanja veljavnosti ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe za čas garancijske dobe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik pod pogoji, ki
veljajo za proračunske porabnike.
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: ni dodatnih zahtev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 15. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
40%, plačilni pogoji 30%, pogarancijsko
vzdrževanje 15%, rok dobave 10%, poprodajne storitve in tehnična pomoč 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delavnik med
7. in 13. uro pri Dvoršek Stanislavu, tel.
07/48-805-30.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Poklicna gasilska enota Krško
Št. 09/2003
Ob-90894
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pretvorniki in oddajniki manjših moči – 27 kosov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklopi A, B, C (pretvorniki in oddajniki
manjših moči, razdeljeni po različnih pretvorniških točkah po Sloveniji):
Lokacija

Moč

Kanali

Sklop A:
1 Anhovo
20
6/10
2 Anhovo
50
27/34
3 Anhovo
50
41/45
4 Blagovica
5
8/22
5 Blagovica
5
47/26
6 Boč
500
AV/46
7 Boč
500
AV/33
(stojala 36HE 19˝ z vodili – 1 kos)
Sklop B:
8 Čiginj
10
9/25
9 Čiginj
10
28/32
10 Hrastnik 2
10
32/30
11 Hrastnik 2
10
38/24
12 Kamna Gorica 10
5/23
13 Kamna Gorica 10
21/50
14 Prevalje
10
49/25
15 Prevalje
10
6/12
(stojala 36HE 19˝ z vodili – 4 kos)
Sklop C:
16 Javorje
20
27/40
17 Javorje
20
68/48
18 Jezersko 2
20
9/40
19 Jezersko 2
20
7/23
20 Limbarska gora 20
5/8
21 Limbarska gora 20
41/47
22 Prešnica
20
AV/57
23 Prešnica
20
AV/40
24 Rimske toplice 2
23/43
25 Rimske toplice 2
11/35
26 Žerjav
5
9/24
27 Žerjav
5
6/30
(stojala 36HE 19˝ z vodili – 6 kos).
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ 4
mesece od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila – Alenka Rome, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod oznako
Javno naročilo RTV-09/2003-E-ODP/B.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljna preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
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00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 09/2003-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 6. 5.
2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2003 ob 10. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna do 10. 7. 2003, v višini
900.000 SIT za celoto, oziroma po 3% od
ocenjene vrednosti za posamezen sklop.
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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 65%, cena košarice rezervnih delov – 15%, preseganje 24-mesečne
garancije – 10%, dostopnost do podsklopov – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 10/2003
Ob-90895
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: TV oddajnika in pripadajoča oprema za OC Plešivec – 2 kosa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
– sklop A: TV UHF oddajnik moči 10 kW,
– sklop B: TV VHF oddajnik moči 2 kW.
4. Kraj dobave: OC Plešivec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ tri
mesece od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-

alne zadeve in javna naročila – Alenka Rome, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod oznako
Javno naročilo RTV-10/2003-E-ODP/B.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljna preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 10/2003-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 6. 5.
2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna do 10. 7. 2003, v višini
1,000.000 SIT za celoto, oziroma po 2%
od ocenjene vrednosti za posamezen sklop.
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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 55%, izkoristek oddajnika
– 20%, cena košarice rezervnih delov –
15%, preseganje 24-mesečne garancije –
10%,.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 11/2003
Ob-90896
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

Št.

31 / 28. 3. 2003 / Stran 1615

3. (a) Vrsta in količina blaga: TV oddajnik in pripadajoča oprema za OC Krvavec – 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: OC Krvavec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ tri
mesece od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila – Alenka Rome, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod oznako
Javno naročilo RTV-11/2003-E-ODP/B.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 11/2003-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 8. 5.
2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2003 ob 10. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi
poziv, veljavna do 10. 7. 2003, v višini
700.000 SIT.
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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 55%, izkoristek oddajnika
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– 20%, cena košarice rezervnih delov –
15%, preseganje 24-mesečne garancije –
10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 12/2003
Ob-90897
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: TV oddajnik in pripadajoča oprema za OC Trdinov vrh – 2 kosa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: OC Trdinov vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ štiri
mesece od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila – Alenka Rome, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod oznako
Javno naročilo RTV-12/2003-E-ODP/B.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan med 9. in 10. uro do roka oddaje
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 12/2003-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 8. 5.
2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna do 10. 7. 2003, v višini
600.000 SIT.
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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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 55%, izkoristek oddajnika
– 20%, cena košarice rezervnih delov –
15%, preseganje 24-mesečne garancije –
10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 3531-4/2003
Ob-90901
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana, faks 01/478-69-58, e-mail: Anita.Vidovic@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža splošne, medicinske, medicinsko-tehnološke in nemedicinske
opreme za nadomestno gradnjo laboratorija Inštituta za patofiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
4. Kraj dobave: Inštitut za patofiziologijo
Medicinske fakultete, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do konca julija 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje – Oddelek za investicije, Štefanova
5, 1000 Ljubljana. Vse informacije potekajo v pisni obliki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 28. 3. 2003
do 22. 4. 2003, od 9. do 12. ure. Dokumentacijo se lahko zahteva tudi po pošti ob
priložitvi polnega naslova in davčne številke
zainteresiranega ponudnika, kar velja tudi
za osebni prevzem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije: 10.000 SIT. Transakcijski račun:
01100-6300109972, sklic na številko odobritve 18 27111-7141998-22900003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vloži-

šče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici, z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj
- Javni razpis, Oprema za Inštitut za patofiziologijo“. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2003 ob 13. uri v mali sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): posamezen
ponudnik lahko nastopa tudi s podizvajalci
ali z enim ali več partnerji v skupnem poslu
z obvezno solidarno odgovornostjo vseh
patnerjev, od katerih pa je samo eden poslovodeči.
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: izpolnjevanje pogojev po
41. do 43. členu ZJN-1 in zahtev po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo dajal informacije na podlagi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo ponudb na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
25,000.000 SIT.
Ministrstvo za zdravje RS
Ob-90903
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:
– 6 kom kombinirano vozilo 4 x 2,
– 8 kom kombinirano vozilo – terensko 4 x 4,
– 1 kom tovorni avto s podaljšano kabino 4 x 4,
– 1 kom tovorni avto s podaljšano kabino 4 x 4 (k-dvigalo),
– 1 kom tovorni avto 4 x 4 z enoosno
prikolico (k-dvigalo).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
4. Kraj dobave: Celje.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: kot v razpisni dokumentaciji.
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 Janezu Čobec, tel.
03/42-01-268.
(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: 10.000 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: 25. 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: 25. 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
do sklenitve pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, servisna mreža, čas garancije, poenotenje vozil v podjetju.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Janezu Čobec, inž. prom., tel. 03/42-01-268.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Elektro Celje, d.d.
Št. 3/2003
Ob-90911
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28 (sedaj Metelkova 9), 1000 Ljubljana, tel.:
01/300-39-25, faks: 01/300-39-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop: maske;
2. sklop: sredstva za zaščito osebja in
pacientov;
3. sklop: potrošni material za ginekologijo;
4. sklop: material za sterilizacijo;
5. sklop: originalni testi in kontrole za
apart Coaguchek in Accuctrend;
6. sklop: inštrumentarij;
7. sklop: razkužila.
4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana - Uprava II. nad., Nabavna
služba (soba št. 6), Metelkova 9, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba za dodatne
informacije je Nataša Babnik, univ. dipl.
ekon.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na transakcijski podračun
01261-6030921845 UJP, model 02 sklic
93007-280-94.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 4. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana Uprava II. nad., vložišče (soba št. 1), Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2003 ob 11. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana - Uprava II. nad., Metelkova
9, 1000 Ljubljana, sejna soba.
Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe brez DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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: do 1. 7. 2003, do 6. 5.
2003.
Merila za ocenitev ponudb: cena 90%;
reference ponudnika 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
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Št. 404-08-70/2003-2
Ob-90913
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sredstva
in oprema za zaščito in reševanje.
Predmet

A
B
B1
B2
C
C1
C2
D

Pregrade za zaščito vodnih
površin
Gasilna sredstva
Sintetično večnamensko
penilo
Večnamensko penilo na
proteinski osnovi
Oprema za RKB zaščito
Šotor za RKB
dekontaminacjo
RKB kombinezon
Komplet za zunanjo
razsvetljavo

Količina

1.000 m
3.400 l
2.000 l
1 kpl
100 kos
4 kpl

Podrobni opisi blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za:
– sklop A – kot celoto – ca. 27,000.000
SIT,
– sklop B – kot celoto ali za posamezno
pozicijo – ca. 6,500.000 SIT,
– sklop C – kot celoto ali za posamezno
pozicijo ca. – 18,000.000 SIT,
– sklop D – kot celoto – ca. 10,000.000
SIT,
– celotno javno naročilo – ca.
61,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj
2003/oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo:
– Boštjan Purkat, 01/471-25-86,
– Dušan Cirar, 01/471-23-48.
Dodatne informacije: Sonja Jekovec,
01/471-23-57, kontaktna oseba – vodja izvedbe javnega naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro, ob prevzemu mora
zainteresirani ponudnik naročniku navesti
številko telefona, faksa in ime kontaktne
osebe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 5/2003-ODP) na 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, faks številko ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 4. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
MORS 5/2003-ODP – Sredstva in oprema
za zaščito in reševanje“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 4. 2003 ob 11.30, na naslovu:
MORS, 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
10% od celotne vrednosti ponudbe.
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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvideno.
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:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma, da ni
imel blokiranega žiro računa v preteklih 6
mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti,
2. da bo v primeru sklenitve pogodbe
kot prevzemnik javnega naročila poravnal
obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov,
3. da bo, kolikor je celotna vrednost ponudbe nad 50,000.000 SIT, priložil Poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih,
4. da potrjuje, da podatki iz ponudbe
niso zavajajoči in soglaša s pogoji iz razpisa,
5. da potrjuje zahtevano veljavnost ponudbe in rok plačila iz razpisne dokumentacije,
6. da potrjuje, da ponujeno blago ustreza tehničnim podatkom in zahtevam naročnika ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
7. da potrjuje obrazec Ponudba cene,
8. da bo izpolnil in potrdil Tabelo(e) s
podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev,
9. da bo potrdil vsako stran – Vzorec
pogodbe,
10. da bo v primeru, da se prijavlja na
pozicijo C2 ali sklop D, predložil vzorec,
kot je navedeno v točki IV/3 Ocenjevalni
kriteriji.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe poslov, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do konca junija
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposoblje-
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nost bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnih
kriterijev:
a) vrednost ponudbe – maksimalno možno število točk 90
Število točk

Kriterij

najnižja cena x 90
-------------------------------------ponujena cena
b) rok dobave – maksimalno možno število točk 10
1.00 – 90.00

Število točk

1.00 – 10.00

Kriterij

najkrajši dobavni rok x 10
-----------------------------------------ponujeni dobavni rok

Najugodnejša ponudba lahko pridobi
maksimalno 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 06/2003
Ob-90923
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala – razsvetljava, instalacijski material, relejna in merilna tehnika.
(b) Če je predvidena dobava sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj /
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2003 do 30. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na TRR št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 23. 4. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj – Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Ur. listu RS ter navedbo
predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 23. 4. 2003

ob 9.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg zakonsko predpisanih splošnih pogojev mora ponudba izpolnjevati še naslednje pogoje:
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– menico za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti – original,
– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti – original,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– izpolnjene tabele in podatke v specifikacijah materiala,
– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 2000 do sedaj.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o sprejemu ponudb bo sprejeta nemudoma po ocenitvi le-teh.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti – do 90,
– dobavni rok – do 10.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Vladimir Jelen.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 403-49/2003
Ob-90925
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, obcina@ajdovscina.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za telovadnico pri Osnovni šoli
Col.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: telovadnica pri Osnovni
šoli Col.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
predvidena je opcija ponudbe za električni
pogon tribun.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek del
junij 2003, konec del do 1. 8. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, kontaktna oseba Alenka
Čadež Kobol, tel. 05/365-91-29 in Ivan Irgl
(ravnatelj OŠ Col), tel. 05/366-80-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na enotni zakladniški podračun pri Upravi Republike
Slovenije
za
javna
plačila
št.
01201-0100014597.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 4. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v vrednosti 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo bo izvršeno v 60 dneh po prejemu situacije oziroma računa, skladno z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v ponudbeni
dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še najmanj 120 dni po datumu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Občina Ajdovščina
Št. 460/2003
Ob-90932
1. Naročnik: Osnovna šola bratov Polančičev Maribor.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
bratov Polančičev, Prešernova ulica 19,
2000 Maribor, tel. 02/250-51-40, faks
02/250-51-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– sklop A: prehrambeno blago in živila po skupinah:
1. skupina: južno sadje in zelenjava
(okvirna letna vrednost: 1,820.000 SIT);
2. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvirna letna vrednost: 2,700.000 SIT);

3. skupina: moka in testenine (okvirna
letna vrednost: 1,400.000 SIT);
4. skupina: olje (belo, bučno, olivno)
(okvirna letna vrednost: 620.000 SIT);
5. skupina: pekovski izdelki (okvirna letna vrednost: 5,540.000 SIT);
6. skupina: piščančje in puranje meso
(okvirna letna vrednost: 1,980.000 SIT);
7. skupina: ribe in morski sadeži (okvirna letna vrednost: 960.000 SIT);
8. skupina: sadje, zelenjava in jajca
(okvirna letna vrednost: 1,120.000 SIT);
9. skupina: sladkor, riž, sol, juhe, začimbe, kompot, čaj, marmelade (okvirna letna
vrednost: 3,700.000 SIT);
10. skupina: sladoled (okvirna letna vrednost: 820.000 SIT);
11. skupina: sokovi in sirupi (okvirna letna vrednost: 1,800.000 SIT);
12. skupina: svinj. meso in mesni izdelki
(okvirna letna vrednost: 5,600.000 SIT) in
13. skupina: zelenjava – zamrznjena
(okvirna letna vrednost: 1,600.000 SIT);
– sklop B: sukcesivna dobava ekstra
lahkega kurilnega olja (okvirna vrednost:
5,994.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: poudnik lahko odda ponudbo za celoten javni razpis, posamezni sklop ali posamezno skupino znotraj sklopa.
4. Kraj dobave: Prešernova ulica 19,
2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 5.
2003 do 14. 5. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo – Danica Brumen-Čolnik ali Žarko Jan, tel.
02/250-51-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro do 21. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
10.000 SIT virmansko ali s položnico na
transakcijski
račun
naročnika,
št.
01270-603-0667264 pri NKBM d.d. – s
pripisom: “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola bratov Polančičev, Prešernova ulica 19, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 4. 2003 ob 11. uri na Osnovni
šoli bratov Polančičev, Prešernova ulica 19,
2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v primeru, da skupna ponudbena
cena presega 30,000.000 SIT predložiti
originalno bančno garancijo v višini 10% ponujene vrednosti, kot jamstvo za resnost ponudbe, ki jo lahko v primeru odstopa od
ponudbe, naročnik vnovči.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
pogoji so navedeni 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): /
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: ponudba mora veljati
do 1. 7. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe bo naročnik sprejel najkasneje do
7. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena 80%, plačilni rok 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Osnovna šola bratov Polančičev
Maribor
Št. 17123-03-403-29/2003
Ob-90970
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. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava 15 kompletov
merilnikov alkohola v izdihanem zraku
(etilometrov) ter izvedba servisno-tehničnega in uporabniškega šolanja.
Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se ne oddaja po sklopih.
Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
razpisa v celoti, ter se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih delov predmetnega
javnega razpisa.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najdaljši rok
za dobavo blaga je 3 mesece od sklenitve
pogodbe. Servisno tehnično šolanje mora
biti izvedeno najkasneje v roku 14 dni pred
potekom roka za dobavo blaga, uporabniško šolanje pa najkasneje v roku 7 dni po
prevzemu blaga. Predvideni datum začetka
je 20. 6. 2003, predvideni datum zaključka
vseh del pa 27. 9. 2003.
7. (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.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno 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 17116-2401002-40302903.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 4. 2003,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 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.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno 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.
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 mora za ponujene naprave v ponudbi predložiti certifikat
o odobritvi tipa merila, ki ga izdaja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
Republike Slovenije za meroslovje ali dokazilo o oddaji vloge za pridobitev tega certifikata, izdano s strani te institucije.
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14. 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 21. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: za posamezen sklop bo izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza meriloma
cena in garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 50-336-169/03
Ob-90979
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail: robert.cugelj@mail.ir-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža tračnega pomivalnega stroja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana – Linhartova
51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 50 dni od
pričetka veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodatne informacije Robert Cugelj, tel. 01/47-58-199;
razpisna dokumentacija se lahko zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
s pripisom razpisna dokumentacija tračni
pomivalni stroj, s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. april 2003 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1 000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. april 2003 ob 12. uri v prostorih
Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica v velikosti 600.000 SIT s pooblastilom za izpolnitev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je eno od meril.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 8. 2003, predvideni datum odločitve
o ponudbi je 29. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
poraba energentov, reference, plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Inštitut za rehabilitacijo, Ljubljana
Št. 17123-06-403-13/03
Ob-90980
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ul. 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava delov policijskih uniform.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo vsebuje 23 sklopov, kot je razvidno iz priložene tabele.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen artikel, glede
na spremembe potreb in razpoložljiva finančna sredstva.
Ponudniki lahko ponudijo vse sklope v
celoti (sklopi od 1 do 23), ali posamezne
sklope v celoti. V primeru, da sklop vsebuje več artiklov, ponudniki ne morejo ponuditi posameznega artikla iz posameznega
sklopa.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93/a, Ljubljana, oziroma posamezne organizacijske enote.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, le-te pa morajo zadostiti zahtevam
iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: podatki o najkasnejših dobavnih rokih za posamezne
sklope oziroma artikle so opredeljeni v priloženi tabeli.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Skupne službe, Sekcija za
finančne zadeve in materialno oskrbo, Vodovodna 93/a, Ljubljana, pri Stanetu Ložarju (soba št. 26), 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
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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, telefonska in telefaks št., navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 6.000 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: 6.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40301303.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti naročniku do 8. 5. 2003, najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova ulica 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.

Št.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5.
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.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno 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
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glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Natančnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. 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 28. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugodnejši bo za posamezni sklop izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 16-18 z
dne 21. 2. 2003, Ob-88491.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Priloga točke 3. (b) in točke 6:
Sklop

Naziv artikla

1

Srajca zimska bela – dolgi rokav
Srajca zimska modra – dolgi rokav
Srajca poletna modra – kratek rokav
Srajca poletna bela – kratek rokav
Srajca letna siva – dolgi rokav
Čevlji nizki moški – poliuretanski podplat
Čevlji nizki moški – usnjen podplat
Čevlji polvisoki moški
Čevlji terenski
Uniforma delovna – kombinezon
Jopič vetrni
Uniforma delovna
Pulover zimski moder
Pulover poletni
Kombinezon negorljiv
Vreča spalna
Vetrovka s podlogo
Anorak dežni (naročnikov material)
Hlače dežne SE (naročnikov material)
Anorak dežni
Anorak dežni z napisom POLICIJA
Bunda modra
Hlače dežne
Kapa s ščitnikom – modra
Kombinezon za motorista
Plašč dežni
Vetrovka s podlogo za prometnika – odsevna
Suknjič slovesen enoredni
Vezeni emblemi in našitki
Emblem POLICIJA
Emblem UP
Emblem PA
Emblem OKC
Emblem KP
Emblem SEP
Emblem UVZ
Našitek POLICIJA – mali
Našitek POLICIJA – velik

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Količina
v letu 2003

Najkasnejši
dobavni roki

2.100
14.290
14.200
3.000
1.000
9.500
2.100
3.300
1.560
950
2.000
700
2.750
4.000
450
500
1.000
350
50
1.100
250
3.800
1.040
12.500
250
875
250
350

1. 10. 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 11. 2003
1. 10. 2003
1. 11. 2003
1. 9. 2003
1. 11. 2003
1. 10. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 11. 2003
1. 11. 2003
1. 10. 2003
1. 10. 2003

15.500
12.000
600
450
580
600
800
4.000
11.500

1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003

Količina
v letu 2004

Najkasnejši
dobavni roki

Skupna
količina

2.100
1. 3. 2004
6.000
1. 3. 2004
6.000
1. 3. 2004
2.500
1. 3. 2004
1.000
1. 3. 2004
5.000
1. 3. 2004
1.500
1. 3. 2004
2.000
1. 4. 2004
1.000
1. 4. 2004
500
1. 3. 2004
2.000
1. 2. 2004
700 1. 11. 2004
2.500
1. 9. 2004
1.500
1. 4. 2004
100
1. 3. 2004
500 1. 10. 2004
600
1. 4. 2004
/
/
/
/
1.000 1. 2. in 1. 11.
250
1. 2. 2004
2.000 1. 2. in 1. 11
800
1. 2. 2004
6.500
1. 4. 2004
200
1. 4. 2004
700
1. 4. 2004
250
1. 2. 2004
500 1. 10. 2004

4.200
20.290
20.200
5.500
2.000
14.500
3.600
5.300
2.560
1.450
4.000
1.400
5.250
5.500
550
1.000
1.600
350
50
2.100
500
5.800
1.840
19.000
450
1.575
500
850

10.000
8.000
500
500
500
500
500
2.000
8.000

1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004

25.500
20.000
1.100
950
1.080
1.100
1.300
6.000
19.500
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Sklop

Naziv artikla

23

Tkani emblemi in našitki
Emblem POLICIJA
Emblem UP
Emblem KP
Emblem OKC
Emblem PA
Emblem SEP
Emblem UVZ
Našitek POLICIJA

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Št. 351-72/03
Ob-90902
V javnem razpisu za obrtniška dela in
zunanjo ureditev na telovadnici OŠ Col, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19-21 z
dne 28. 2. 2003, Ob-89249, se popravita
točki 8. (a) in 9. in se pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 4. 2003, do
10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
Občina Ajdovščina
Št. 27-01/03
Ob-90919
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 23-24/2003,
Ob-89569, je bila objavljena zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku: prenova in
razširitev Rdeče dvorane Velenje – izvedba
del, za katerega naročamo objavo podaljšanja roka za predložitev ponudb, kot sledi:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana p.o., Šaleška cesta 3, 3320
Velenje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 2003 ob 12. uri, v prostorih Mladinskega centra (vhod na jugovzhodni strani
Rdeče dvorane), Šaleška 3, 3320 Velenje.
14. Datum do katerega mora biti veljavna ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, – maj 2003.
Športno rekreacijski zavod
Radeče dvorana, p.o. Velenje
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Količina
v letu 2003

Najkasnejši
dobavni roki

Količina
v letu 2004

Najkasnejši
dobavni roki

Skupna
količina

10.000
9.000
500
450
450
450
540
10.000

1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003
1. 9. 2003

10.000
8.000
200
200
200
200
200
10.000

1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004
1. 2. 2004

20.000
17.000
700
650
650
650
740
20.000

Št. 266-28/2003
Ob-90762
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
nadstrešnic na Mednarodnem mejnem
prehodu Obrežje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mednarodni mejni prehod Obrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 100 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 100.000 SIT – številka računa: 01100-6300109972, model 18,
sklic: 15202-7130007-01272003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, soba
105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2003 ob 9. uri na naslovu: –
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, sejna soba, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini
21,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupina dveh
ali več partnerjev v združenem podjetju.

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: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob upoštevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Družba za državne ceste d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana – g. Rubinič,
univ. dipl. inž. gr., tel. 01/47-88-331 – vsak
delovnik med 8. in 12. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 110-112
z dne 20. 12. 2002, Ob-84015.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 35213-18/2001-0801
Ob-90764
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov ter gradbena dela za
sanacijo vodovoda v MČ Studenci po
delu Obrežne ulice med Ciril Metodovo
in Ruško in slepi odcep Limbuške.
(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: Studenci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek-takoj po
podpisu pogodbe, rok izvedbe del 60 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna
(soba 210), Slovenska 40, Maribor, dodatne
informacije na voljo pri Juratič Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
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položnico na TRR 01270-0100008403 Mestna občina Maribor, sklic na št.:
00-71309906-0801.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava,Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 5. 2003 ob 9.30 na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 35200-69/2001-0801
Ob-90765
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov ter gradbena dela za
sanacijo vodovoda v MČ Pobrežje po
ulicah: del Šolske, del Štravhovih, Gajeva, Malgajeva, ul. Goce Delčeva.
(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: Pobrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek-takoj po
podpisu pogodbe, rok izvedbe del 90 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna
(soba 210), Slovenska 40, Maribor, dodatne
informacije na voljo pri Juratič Alenki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10 ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na TRR 01270-0100008403
Mestna občina Maribor, sklic na št.:
00-71309906-0801.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 5. 2003 ob 8.30 na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-13/2001-0801
Ob-90766
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov ter gradbena dela za
sanacijo vodovoda v MČ Studenci po
delu Preradovičeve ulice.
(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: Studenci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek-takoj po
podpisu pogodbe, rok izvedbe del 60 delovnih dni.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna
(soba 210), Slovenska 40, Maribor, dodatne
informacije na voljo pri Juratič Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na TRR 01270-0100008403 Mestna občina Maribor, sklic na št.:
00-71309906-0801.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava,Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 5. 2003 ob 9. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 35200-30/2002-0801
Ob-90767
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov ter gradbena dela za
sanacijo vodovoda v MČ Brezje–Dogoše–Zrkovci–cesta Cesta k Dravi.
(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: /
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4. Kraj izvedbe: MČ Brezje–Dogoše–
Zrkovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek - takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del 60
delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna
(soba 210), Slovenska 40, Maribor, dodatne
informacije na voljo pri Juratič Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na TRR 01270-0100008403
Mestna občina Maribor, sklic na št.:
00-71309906-0801.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 5. 2003 ob 8. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 18/03
Ob-90783
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-30, tel. 01/588-95-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: intervencijska gradbena dela na vročevodnem
in parovodnem omrežju naročnika.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le
za naročilo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v obdobju dveh let po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana, odsek za javna naročila, 2.
nadstropje, soba 211. Dodatne informacije
se dobijo samo na pisno zahtevo po faksu
št. 01/588-95-09 ali po elektronski pošti na
naslovu: stefan. marence@energetika-lj.si.
Kontaktna oseba je Štefan Marenče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan med 8. in 13. uro
oziroma do vključno dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo, do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT. Znesek
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
transakcijski račun Javnega podjetja
Energetika
Ljubljana,
d.o.o.,
št.
17000-0000053775, s sklicem na št.
500-17-03. 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: najkasneje do
22. 4. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali osebno v vložišče v pritličju Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana. Kuverte morajo biti opremljene v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 4.
2003 ob 11.30, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 45 dni od datuma evidentiranega prejema situacije v vložišču naročnika.
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:
– finančno stanje;
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba;

– opremljenost ponudnika;
– garancijska doba;
– rok plačila;
– lokacija intervencijske ekipe;
– odzivni čas;
– samostojnost izvedbe razpisanih del;
– podpisana izjava o strinjanju z
razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 6. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –
75%;
– reference na področju intervencijskih
gradbenih del na vročevodnem in parovodnem omrežju – 10%;
– reference na področju gradbenih del
pri izgradnji vročevodnega in parovodnega
omrežja – 10%;
– garancijska doba – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2003.
Javno podjetje Energetika, d.o.o.
Št. 07/03
Ob-90846
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:
G1-4/1445 Križ Ronkova ulica (Sl. Gradec): gradbena dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cesta G1-4 Slovenj
Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30 dni 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.
00110-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 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.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 4.
2003 ob 10. 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.
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: ocenjena vrednost javnega naročila
22,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 15/03
Ob-90847
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: rekonstrukcija križišča R2-403/1075 in 1076
z R3-635/1127 Križišče Češnjica v Železnikih 1.faza odsek 1075 od km 9.778
do km 9.948 in odsek 1075 od km
0.000 do km 0.037 ter R 3 od 2.190 do
km 2.251.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-403 Češnjica-Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 360 dni 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: 30. 4. 2003 do
8. 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 30. 4.
2003 ob 9. 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.
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: orientacijska vrednost javnega naročila znaša 185,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 08/03
Ob-90848
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: sanacija dveh plazov “LIG“ na cesti
R3-606/5703 Kanal – LIG v km 2,140
in v km 7,350.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-606 Kanal-Lig-Minšček-Neblo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 55 dni po sklenitvi pogodbe.
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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.
00110-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 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 29. 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.
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: ocenjena vrednost javnega naročila:
62,280.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 12/03
Ob-90849
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: rekonstrukcija mostu čez Šturmov potok v Vurmatu na cesti G 1 – 1, odsek 245, v km
3,230.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-1 Ruta Maribor (Koroški most).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali 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: 30. 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 30. 4.
2003 ob 10. 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.
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: ocenjena vrednost javnega naročila
znaša 30,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 03/03
Ob-90850
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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste RT 905, odsek 1096 in RT
906, odsek 1100.
(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 RT 905 Krnica-Mrzli Studenec in RT 906 Mrzli Studenec – Rudno polje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 55 dni 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.
00110-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 4. 2003 do
8. 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 29. 4.
2003 ob 9. 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.
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: ocenjena vrednost javnega naročila:
91,362.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/03
Ob-90847
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: protihrupna zaščita na AC Bič – Korenitka.
(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 Bič – Korenitka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 29. 11. 2003.
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 Franc Žagar inž.
grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Nadzor
Ivančna Gorica, tel. 01/787-86-63 faks
01/787-86-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 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 7. 5. 2003 do 10. 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 7. 5.
2003 ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10,500.000 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
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d.d. in kredita Evropske investicijske banke. 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.20. 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 v Uradnem listu RS, št. 13 z dne
7. 2. 2003,
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-90948
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.
3. (a) Type and scope of construction
works: Noise protection barriers on MW
Bič – Korenitka.
(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of
tendering for one group, several groups
or everything together: The work shall be
awarded together as a whole.
(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is
included: /
4. Location of the performance of
Works: MW Bič – Korenitka.
5. Acceptability of alternatives: In
accordance with the tender specifications.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration
of the works: The final completion period is
29. 11. 2003.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the tender
documentation at this address: DDC
Consulting & Engineering Ltd., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, room no. 1.28; the contact
person is Oto Rubinič, B.Sc. C.Eng., phone:
01/30-68-204, fax 01/30-68-206.
(b) The date from which tender
documentation can be requested: The
tender documentation will be available every
working day between 8.00 a.m. and 11.00
a.m. local time.

(c) Bidders can obtain tender
documentation for the selection of a
Contractor with open procedure at the
address below upon payment of a
non-returnable sum in the amount of SIT
50,000.00 (VAT included), or in equivalent
amount paid in any convertible currency.
Payments should be made by transfer to
the bank account number TRR:
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
Banka for payments in SIT or, for payments
in other foreign currencies, to bank giro
account no. 51774/7 at Nova Ljubljanska
Banka d.d., Ljubljana. The beneficiary shall
be DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o (DDC
Consulting & Engineering Ltd.), with a note
attached: “For tender documentation“.
8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: Only those Bids handed in by
10:00 am on 7th May 2003 at the latest will
be accepted.
(b) Complete address at which the
Bids must be handed in: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o (DDC Consulting &
Engineering Ltd.), Kotnikova 40, 1000
Ljubljana; Vložišče (mail room).
9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on 7th May 2003 at 11 am at this
address: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o (DDC
Consulting & Engineering Ltd.), Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, conference room no
1.18.
10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: The Bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
10,500,000.00 Validity of the Bank
Guarantee is 142 days upon the expiration
of the final deadline for submission of Bid.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the proper funds of the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by the European Investment Bank (EIB).
The way of payment with deadlines is
defined in the sample of the Contract being
a compulsory constituent part of the bidding
documents.
12. Legal form of connection of
Bidders in the group within one Bid, after
it has been selected as the most
favourable (Public Procurement Act,
Article 47): In accordance with the tender
specifications.
13. Conditions that must be met by
the Bidder to establish financial, business
and technical, business and technical
qualification, apart from the general
provisions of Articles 41 and 43 of the
Public Procurement Act: In accordance
with the tender specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: Validity of the Bid
is 142 days upon the expiration of the final
deadline for submission of Bid. The
anticipated decision date on the
Acceptance of Bid is 20th June 2003.
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15. Criteria of Bid evaluation: Criteria
for the selection of the most favourable
Bidder is: The lowest price when other
bidding conditions are complied with.
16. Possible other information about
the tender: /
17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available:
The previous Public tender was published
on 7 February 2003 Off. Gazette No.
13/03.
18. Date of submitting the request for
publication: 21 March 2003.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-90949
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: AC Klanec – Ankaran; elektro-strojna dela za
predor Kastelec in Dekani.
(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 po naslednjih
sklopih:
Sklop I – izvedba elektro-strojnih del za
predor Kastelec,
Sklop II – izvedba elektro-strojnih del za
predor Dekani.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: predor Kastelec in predor Dekani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 6 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, 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 Marinko univ. dipl. inž. grad.
– DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, Ljubljana, tel. 01/30-68-349 faks
01/30-68-170.
(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: stroške 120.000 SIT za razpisno dokumentacijo za sklop I, 100.000
SIT za sklop II, oziroma 180.000,00 SIT za
oba razpisana sklopa ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) 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“.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 5. 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
13. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 84,000.000 SIT za sklop I in
70,500.000 SIT za sklop II. 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. in kredita Evropske investicijske banke. 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 27. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezni sklop ob izpolnjevanju
ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 15 z dne
14. 2. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-90950
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana, Dunajska 7.
3. (a) Type and scope of construction
works: MW Klanec – Ankaran; Electrical
and Mechanical Installation Works in
the Tunnels Kastelec and Dekani.
(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of ten-
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dering for one group, several groups or
everything together:
Works are awarded by the following
Lots:
Lot I – Execution of Electrical and Mechanical Installation Works in the Tunnel
Kastelec,
Lot II – Execution of Electrical and Mechanical Installation Works in the Tunnel Dekani.
(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is included: /
4. Location of the performance of
Works: The tunnel Kastelec and the tunnel
Dekani.
5. Acceptability of alternatives: Alternative Bids are acceptable.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration
of the works: Completion Period is within 6
months from the time the Contractor is introduced into Works.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation
may be requested: Bidders may obtain
the tender documentation at this address:
DDC Consulting & Engineering Ltd., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, room no. 1.28;
the contact person is Oto Rubinič, BSc
CEng,
phone:
01/30-68-204,
fax
01/30-68-206.
(b) The date from which tender documentation can be requested: The tender
documentation will be available every working day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.
(c) Bidders can obtain tender documentation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 120,000.00 for the Lot I, SIT
100,000.00 for the Lot II or SIT
180,000.00 for both tendered Lots of
Works (VAT included), or in equivalent amount paid in any convertible currency.
Payments should be made by transfer to
the bank account number TRR:
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
Banka for payments in SIT or, for payments
in other foreign currencies, to the bank giro
account no. 51774/7 at Nova Ljubljanska
Banka d.d., Ljubljana. The beneficiary shall
be DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engineering Ltd.), with a note attached: “For tender documentation“.
8. (a) Final date and hour for submitting the Bid: Only those Bids handed in by
9:00 am on 13rd May 2003, at the latest,
will be accepted.
(b) Complete address at which the
Bids must be handed in: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engineering
Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; Vložišče (mail room).
9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on 13rd May 2003 at 10 am at
this address: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o
(DDC Consulting & Engineering Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, conference room no 1.18.

10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in
this procedure: The Bid must be accompanied by a Bid Security in the amount of
SIT 84,000,000.00 for the Lot I and of
SIT 70,500,000.00 for the Lot II. Validity
of the Bank Guarantee is 142 days upon
the expiration of the final deadline for submission of Bid.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the proper funds of the
Motorway Company in the Republic of Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded by
the European Investment Bank (EIB).
The way of payment with deadlines is
defined in the sample of the Contract being
a compulsory constituent part of the bidding documents.
12. Legal form of connection of Bidders in the group within one Bid, after it
has been selected as the most favourable
(Public Procurement Act, Article 47): In accordance with the tender specifications.
13. Conditions that must be met by
the Bidder to establish financial, business
and technical, business and technical
qualification, apart from the general provisions of Articles 41 and 43 of the Public
Procurement Act: In accordance with the
tender specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: Validity of the Bid is
142 days upon the expiration of the final
deadline for submission of Bid. The anticipated date on which the decision on the Acceptance of Bid is taken is 27 June 2003.
15. Criteria of Bid evaluation: Criteria
for the selection of the most favourable
Bidder is: The lowest price for the individual Lot when other bidding conditions are
complied with.
16. Possible other information about
the tender: /
17. Date and number of the publication of a previous Public Tender, if available: The previous Public tender was published on 14 February 2003 Off. Gazette No.
15/03.
18. Date of submitting the request for
publication: 21 March 2003.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-90951
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: HC Škofije – Srmin od KM 1,660 do KM 2,400;
trasa hitre ceste ter podvoz 3-1 in nadvoz 4-2.
(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 po naslednjih
sklopih:
Sklop I – trasa hitre ceste,
Sklop II – podvoz 3-1 in nadvoz 4-2.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: HC Škofije – Srmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive za sklop II.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 10 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo za Traso hitre ceste, 6 mesecev od
uvedbe izvajalca v delo za Podvoz 3-1 in 8
mesecev od uvedbe izvajalca v delo za Nadvoz 4-2.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27,
kontaktna oseba je Oto Rubinič univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/30-68-204, faks
01/30-68-206.
(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:. stroške 120.000 SIT za
razpisno dokumentacijo za sklop I, 60.000
SIT za sklop II, oziroma 150.000 SIT za oba
razpisana sklopa ponudniki lahko poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) 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 15. 5. 2003 do 10. 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
15. 5. 2003 ob 11. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 56,700.000 SIT za sklop I in v višini
7,560.000 SIT za sklop II. 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.27. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezni sklop ob izpolnjevanju
ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-90952
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
kabelske kanalizacije (klica v sili) in sistema zvez Naklo – Ljubljana.
(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 A2 Kranj – Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je do 30. 9. 2003.
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 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Bojan Podgornik, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Ljubljana, tel. 01/723-53-23.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) 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 6. 5. 2003 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring,
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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 6. 5.
2003 ob 9. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 9,720.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 20. 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 v Uradnem listu RS, št. 16-18 z dne
21. 2. 2003,
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 10/03
Ob-90868
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
kanalizacije in vodovoda Tumov drevored Tolmin.
(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: Tolmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: do 20.
junija 2003, zaključek: do 20. avgusta
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Tol-
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min, Javno podjetje d.d., tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin (razpisna dokumentacija
se lahko dvigne osebno ali po pošlje po
pošti po predhodni dostavi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o naslovu ponudnika).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun štev. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d., Področje Nova Gorica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 4. 2003 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin –
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2003 ob 12. uri v prostorih
Komunale Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 7. 2003, predvideni datum odločitve 30. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž., tel.
05/38-19-317.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Komunala Tolmin, Javno podjetje
d.d.
Ob-90915
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
obrtniških in instalacijskih del pri adaptaciji prostorov stare vojašnice v Škofji
Loki za potrebe Zgodovinskega arhiva
Ljubljana - enote Škofja Loka in arhiva
Upravne enote Škofja Loka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predviden sklop del za Zgodovinski arhiv Ljubljana in sklop del za arhiv
Upravne enote Škofja Loka.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, predvidoma 19. 5.
2003, dokončanje 30. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest d.o.o. - tajništvo, Kapucinski trg 7,
4220 Škofja Loka, pri Nataši Jelovčan, dodatne informacije Gorazd Uršič, tel.
041/509-764.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 3. 2003
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije v višini 6.000 SIT je potrebno
nakazati na transakcijski račun podjetja Lokainvest d.o.o. 07000 - 0000030645.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Lokainvest d.o.o., Kapucinski
trg 7, 4220 Škofja Loka - vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 5. 2003 ob 11. uri v prostorih Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila po mesečnih situacijah 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): izvajalska 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: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
rok o sprejemu ponudbe je 14 dni od dneva
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: 70%
ponudbena cena, 15% rok izvedbe del, 10%
garancijski roki, 5% potrjene reference s
področja izvedbe del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: projektna dokumentacija je na vpogled na podjetju Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka (obvezna
predhodna najava), po predhodnem dogovoru možen ogled prostorov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Ministrstvo za kulturo
Ob-90936
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-81-276.
3. (a) Obseg in opis gradnje: sanacija
plazov v Občini Krško.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda
ponudbo za enega ali več spodaj navedenih sklopov:
– plaz Šutna,
– plaz Armeško,
– plaz Černeča vas.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: zgoraj navedene vasi - vse se nahajajo v Občini Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo pričela po podpisu pogodbe in dokončala do konca leta 2003.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak ali 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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 5. 2003, ob 12. uri v sejni sobi
“D“ Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 90 dni od prejema situacije in v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
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 v primeru, če skupna ponudbena
vrednost presega 50 mio SIT, izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koope-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
rantov, kar dokaže s predložitvijo poročila
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudb na podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
i) da ima za predmetno javno naročilo
proste kapacitete,
j) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
k) da predloži izjavo banke, da mu bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo del,
l) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,
m) da nudi 90-dnevni rok plačila,
n) da je v zadnjih dveh letih vsaj enkrat
izvedel sanacijo plazu v vrednosti več kot
30 mio SIT,
o) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
p) 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,
r) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena 80%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Občina Krško
Ob-90938
1. Naročnik: Občina Izola.
2. Naslov naročnika: Sončno nabrežje
8, Izola.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda v območju UN Korte.
(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: Korte.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
10. 5. 2003, zaključek del 10. 7. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-

tacijo lahko zainteresirani dvignejo v Uradu za
komunalni razvoj občine Izola, Postonjska 3,
Izola. Ponudnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji pri Martinu Podbrezniku ali
Borisu Stuparju na tel. 05/66-00-220 ali
05/66-00-222, faks 05/66-00-210.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v višini
20.000 SIT, na račun naročnika št.
01240-0100006381, za izdelavo razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002, do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Izola, Glavna pisarna,
Postonjska 3, Izola.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 4.
2003 ob 9.15, na naslovu: Postonjska 3, v
sejni sobi Urada za komunalni razvoj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo s skladu z določili Zakona in navodila o izvrševanju proračuna v roku 60
dni od dneva prejema situacije na naslov
naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o izvedbi javnega 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: pogoj za udeležbo na
predmetnem razpisu je ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih glavni izvajalec pri
izvedbi vsaj enega gradbenega dela (pozor:
ne nujno javnega naročila), ki po je naravi
gradnje enakovredno razpisanemu.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 37 dni od dneva oddaje ponudbe
(oziroma do vključno 31. 5. 2003). Ponudnike bo investitor oziroma naročnik obvestil z
obvestilom o oddaji naročila v roku 20 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference, rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Občina Izola
Št. 40202-3/2002
Ob-90939
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,
8340 Črnomelj; tel. 07/30-61-100; faks
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07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja primarnega vodovoda od rezervoarja Marindol do rezervoarja Miliči, izgradnja rezervoarja Marindol, rekonstrukcija rezervoarja Miliči ter izgradnja sekundarnega vodovoda od rezervoarja Miliči
do naselja Miliči in naprej do posameznih porabnikov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Zilje - Preloka
- Marindol, odsek Miliči - rezervoar Marindol (Vrhovci).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: junij
2003, dokončanje del v decembru 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: PEI d.o.o. Ljubljana, Kunaverjeva 3, 1000 Ljubljana. tel.
01/500-83-20, Rade Kovačević, u.d.i.k.t.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na podračun
EZR št. 01217-0100015850.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 5. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, soba št. 29.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 5. 2003 ob 13. uri, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
ostalo po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela v roku 60 dni
od dneva potrditve situacij. Ostalo 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): naročnik bo
sklepal pogodbo le z enim ponudnikom.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve je 2. 6. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena, 2. reference na podobnih objektih, 3.
ISO certifikat. Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela bodo sofinancirana iz sredstev
programa SAPARD. Kontaktne osebe naročnika: Rade Kovačević (PEI d.o.o. Ljubljana), tel. 01/50-08-320, Vinko Kunič in
Srečko Janjoš (Občina Črnomelj), tel.
07/30-61-100.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Občina Črnomelj
Št. 352-05/00004/2003-0001-01 Ob-90946
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, faks
02/629-68-28, tel. 02/629-68-20, elektronski naslov: obcina.miklavz@miklavz.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje:
– izgradnja sekundarne kanalizacije
ločenega tipa – 1. etapa, V. faza, v dolžini 380 m vključno s hišnimi priključki v
dolžini 1m’ v parcelo lastnika ter ureditvijo cest po končani gradnji, v naselju
Miklavž na Dravskem polju,
– ureditev cestnega odseka ulice Nadi izviri,
– zemeljska dela za polaganje vodov
javne razsvetljave.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: projekti niso vključeni v javno naročilo.
4. Kraj izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant, upoštevane bodo ponudbe po
osnovnem popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma junij
2003, dokončanje predvidoma v treh mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Občine
Miklavž, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Ana Juvan, univ. dipl. inž.
gradb., za tehnična vprašanja, za vsa ostala
vprašanja Francka Pegan, dipl. upr. org.,
tel. 02/629-68-20, faks 02/629-68-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu
razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom
o plačilu stroškov v višini 25.000 SIT. Plačilo
na podračun EZR Občine Miklavž na Dravskem polju, št. 01369-0100009566, s pripisom za razpisno dokumentacijo - kanalizacija, sklic 00 7130001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2003 do
11.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Občina Miklavž na Dravskem polju,
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, prostori občinske uprave, 22. 4.
2003 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe v višini
3% ocenjene vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo naročnik v celoti financira iz lastnih sredstev. Način plačila je določen v pogodbi, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila po drugem odstavku 47. člena ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
A) pogoji iz 41. člena ZJN-1, drugi odstavek, točke: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (BON 1 in
BON 2 ali BON 3 ali podatki iz bilanc, pri
čemer mora biti število dni blokad na TTR
ponudnika v zadnjih 6 mesecih enako nič,
oziroma potrdilo poslovne banke, da TTR
ponudnika v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran),
B) dokazati gradnjo najmanj treh objektov kanalizacij v zadnjih treh letih, katerih
vrednost presega 40 mio SIT, priložiti reference potrjene od naročnikov del,
C) dokazati minimalno tehnično oziroma
strojno opremljenost, ki je razvidna iz razpisne dokumentacije,
D) predložiti izjavo o razpolaganju z zadostno tehnično opremljenostjo in človeškimi viri, za takojšen začetek del,
E) predložiti izjavo o nezavajajočih podatkih,
F) pogoji za kadre – dokazati, da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje po 77. ali
78. členu Zakona o graditvi objektov in da
ima izkušnje pri gradnji najmanj dveh objektov kanalizacij, katerih vrednost presega 40
mio SIT,
G) bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti razpisanih del,
H) izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti,
I) izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi, v višini 10% pogodbene vrednosti,
J) dokazila o izpolnjevanju pogojev za
podizvajalce, če ti nastopajo v ponudbi (izjava ali predpogodba, izjava o poravnavi obveznosti, izjava, da podizvajalci izpolnjujejo
pogoje za priznanje sposobnosti in usposobljenosti).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 15. 7. 2003, predvideni datum
odločitve o izbiri je 25. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena (80%),

b) garancija ponudnika na izvedena dela
(20%).
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Občina Miklavž na Dravskem polju

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
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Št. 01-97/10-03
Ob-90957
V javnem razpisu za oddajo storitve izvajanja transportne dejavosti na območju Kliničnega centra Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003,
Ob-86729, Št. 47/03, podaljšujemo rok za
oddajo ponudb v skladu s 25. členom
ZJN-1.
Novi rok za oddajo ponudb je 11. april
2003 do 10. ure, v tajništvo v 2. nadstropju Komercialnega sektorja Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000 Ljubljana.
Odpiranje prispelih ponudb na predmetni javni razpis bo v ponedeljek, 14. aprila
2003 ob 12. uri v predavalnici 1 v pritličju glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
Ob-90777
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33,
6330 Piran, faks 05/61-750-15, tel.
05/61-75-000, e-mail: okolje.jsvo@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro izvajalca po odprtem postopku za
storitev odvoza odpadkov v zaledju Občine Piran.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: zaledje Občine Piran.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Sektor JSVO,
Vida Sivič, tel. 05/61-75-040.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcijski račun 10100-0032414679.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 5. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Okolje Piran
d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 5. 2003 ob 13. uri v sejni sobi JP
Okolja Piran, Fornače 33, 6330 Piran.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisnih pogojih.
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 razpisnih pogojih.
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: do 5. 6. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, tehnična opremljenost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
JP Okolje Piran d.o.o.
Št. 1/2003
Ob-90786
1. Naročnik: Občina Dobrepolje.
2. Naslov naročnika: Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, tel. 01/788-02-81.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: redno letno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v Občini Dobrepolje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo le za
redno letno vzdrževanje ali izvajanje zimske
službe.
5. Kraj izvedbe: lokalne ceste v Občini
Dobrepolje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba bo
sklenjena za sezono 2003-2004 z možno-

stjo podaljšanja pogodbe za naslednja
tri leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Anton Rus,
tajnik Občine Dobrepolje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v roku 5 dni od
te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01220-0100002026.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: dvajseti koledarski dan od te objave, pri čemer se datum
izdaje Uradnega lista RS ne šteje. Če pade
dvajseti dan na dela prost dan, se ponudbe
odda naslednji delovni dan do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dan oddaje ponudb ob 9. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z vrednostjo 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: storitve financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih naročilih.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma oddaje ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: na tel. 01/788-02-81, Rus Anton.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni potreben.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Občina Dobrepolje
Št. 34404-0008/2003
Ob-90788
1. Naročnik: Občina Škocjan.
2. Naslov naročnika: Škocjan 67, 8275
Škocjan, tel./telefaks 07/307-63-10, e-naslov: skocjan.obcina@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje, varstvo in obnova lokalnih makadamskih
in asfaltnih cest in javnih poti na območju Občine Škocjan za leto 2003 – št.
kategorije 1 – Priloga I A – storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se oddajo v kompletu.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Škocjan.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
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: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Martina Božič, tel. 07/307-63-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure, in sicer od dneva te objave
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 4. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 4. 2003, ob 11. uri, sejna soba
Občine Škocjan, Škocjan 67, Škocjan.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razpisana dela se v celoti financirajo iz občinskega proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z enim 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: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003, predviden datum odločitve: 10 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Martina Božič,
tel. 07/307-63-10.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Občina Škocjan
Št. 42555/03 0708-11/03
Ob-90865
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
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2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/25-14-584,
elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izgradnja oziroma najem optičnih povezav med lokcijami ministrstva v Ljubljani (I A, zap. št. 7
– računalniške storitve in sorodne opreme).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 4 sklopi, sprejemljivost ponudbe za najmanj en sklop.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: so
dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek po podpisu pogodbe, dokončanje največ 45 dni
po podpisu pogodbe, trajanje največ do
24 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Služba za informacijsko tehnologijo, III. nadstropje, soba št. 79, Župančičeva
3, 1502 Ljubljana. Razpisna dokumentacija
s prilogami bo dosegljiva tudi na internetu:
( h t t p : / / w w w. g o v. s i / m f / s l o v / r a z p i si/opt01.htm.).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do roka za predložitev ponudb vsak dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 4. 2003 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za finance, Služba
za informacijsko tehnologijo, III. nadstropje,
soba 79, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 4. 2003 ob 11.30, v učilnici Ministrstva za finance, Cankarjeva 18, Ljubljana, soba 21, visoko pritličje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica za resnost ponudbe z izjavo za vnovčenje.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
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: zahtevana pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji, dodatni
pogoji, ki jih morajo izpolniti ponudniki so:
a) poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi, registracija za dejavnost, ki je predmet
ponudbe,
b) ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih
pravd,
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c) ni blokad transakcijskega računa, delež prihodkov iz dejavnosti ponudnika v letu
2003 vsaj 200 mio SIT,
d) tehnična ustreznost storitev, ustreznost postopkov vzdrževanja za primer izpadov,
e) pred podpisom pogodbe predložitev
vseh potrebnih soglasij za predvideno traso
izgradnje posamične povezave,
f) izvedbeni rok do 45 dni.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 90 dni po odpiranju ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: status
ponudnika, njegovo finančno stanje, kakovost opravljanja storitev, usposobljenost kadrov in izkušnje, reference glede izvedbe
razpisanih storitev, izpolnjevanje servisnih
zahtev, izvedbeni rok, vrednost razpisane
storitve za posamezni sklop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: oznaka javnega razpisa je
“OPT01-03-2003“.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Ministrstvo za finance
Št. 10/01-03
Ob-90867
1. Naročnik: Osnovna šola/Scuola elementare/Cirila Kosmača Piran/Pirano.
2. Naslov naročnika: Oljčna pot 24,
6330 Piran, tel. 05/67-31-154, faks
05/67-31-152.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje prostorov osnovne šole v skupni izmeri 7.050 m2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev ni razdeljena na sklope in se jo
oddaja kot celoto.
5. Kraj izvedbe:
– Piran, Oljčna pot 24 - 6.463 m2,
– Portorož, Med vrtovi 20b - 587 m2.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodbo se
sklene za obdobje treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330
Piran, pri tajnici, tel. 05/67-31-154.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro. Pred dvigom razpisne
dokumentacije mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu za razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (v znesek je

vključen DDV) na transakcijski račun št.
01290-6030674529 pri UJP Koper, s pripisom: za razpisno dokumentacijo - čiščenje prostorov OŠ.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti do naročnika najkasneje do vključno
5. 5. 2003 do 12. ure, ne glede na to ali je
bila oddana osebno ali po pošti.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Cirila Kosmača
Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran. Ponudbo
je potrebno predložiti v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj, javno naročilo - čiščenje
prostorov.“ Na ovojnici mora biti označen
tudi naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih
osnovne šole v Piranu, Oljčna pot 24.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo je do 15. v mesecu za pretekli mesec na
podlagi izstavljenega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da ponudnikov transakcijski račun, v
preteklih 6 mesecih pred objavo javnega
naročila, ni bil blokiran;
– reference - da je ponudnik, v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, imel sklenjene pogodbe o čiščenju prostorov najmanj s
tremi različnimi osnovnimi šolami ali vrtci;
– da bo ponudnik storitev čiščenje v šoli
izvajal tudi z eno delavko v dopoldanskem
času;
– da se ponudnik strinja z vsebino vzorca pogodbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 5. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena rednega čiščenja - 85% oziroma
85 točk,
– certifikat kakovosti ISO 9002 - 10%
oziroma 10 točk,
– cena generalnega čiščenja - 5% oziroma 5 točk.
Najvišje možno število točk je 100.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: poraba sredstev za čiščenje prostorov osnovne šole je omejena z višino zagotovljenih sredstev za te namene s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, zato
se mora gibati v začrtanih okvirih.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Osnovna šola Cirila Kosmača
Piran
Št. 47/917/2003
Ob-90892
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: antikorozijska zaščita daljnovodov 400 kV - priloga I A št.
kategorije 1 po ZJN.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval delne ponudbe
po izbiri ponudnika, vendar ne manj kot en
daljnovod.
5. Kraj izvedbe: 3 daljnovodi 400 kV po
specifikaciji v razpisnih pogojih.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 12. 5. 2003
do 27. 8. 2003, roki so navedeni v razpisnih pogojih.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije tajništvo prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Emil Testen.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic na PEE št. 3.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 22. 4. 2003 ob 10. uri,
v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

čna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po izvedbi del.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo 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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
1. Ponudnik in/ali podizvajalec (tisti, ki
bo izvajal dela) mora imeti potrjeno referenco za izvedeno obnovo AKZ na vsaj enem
daljnovodu (ali delu daljnovoda) na napetostnem nivoju 110 kV ali več ali na kovinsko
predalčnih konstrukcijah (višina nad 5 m) v
zadnjih 6 letih.
2. Garancijski rok za izvedena dela je
minimalno 10 let od zapisniško potrjenega
zaključka del.
3. Ponudnik mora izpolnjevati predpisano tehnologijo dela, ki je navedena v Tehničnih razpisnih pogojih.
4. Dokazilo o zadostni strokovni usposobljenosti ponudnika oziroma njegovega
podizvajalca za izvajanje razpisanih del imeti mora najmanj 4 delavce, ki so predmetna dela opravljali najmanj 3 leta.
5. Ponudnik mora za vsak posamezen
daljnovod, za katerega kandidira, navesti
število delavcev, s katerimi bo izvedel delo,
s tem, da naj upošteva časovno razporeditev dela v skladu s planom izklopov. Naročnik bo upošteval, da en delavec lahko opravi dnevno 100 m2 AKZ.
6. Ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacija dovoljevala izklop daljnovoda.
7. Ponudnik mora podati izjavo, da pristane na pobot stroškov v primeru odprave
izvajalčevih pomankljivosti pri AKZ, za katere je potrebno ponovno pridobiti breznapetostno stanje objekta.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN:
3. Posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju.
3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in predpisi:
1. Zakon o graditvi objektov,
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2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in
vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred
pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za strelovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo EEP in naprav pred požarom,
8. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
9. Pravilnik o listinah za sredstva za delo,
10. Pravilnik o tehničnih normativih za
zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
11. razni standardi.
(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: 17. 6. 2003; 5. 5. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (95%), plačilni pogoji (5%).
Naročnik bo ocenjeval ponudbe za vsak daljnovod posebej.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.,
Splošni sektor
Št. 961-06/03
Ob-90934
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000
Ljubljana, http://www.ess.gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalcev
programa poletnih taborov za Zoisove
štipendiste v letu 2003.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja naročila po sklopih po območnih službah ZRSZ: orientacijska vrednost
celotnega naročila znaša 24,700.000 SIT
tolarjev (brez DDV) za maksimalno število
350 udeležencev na vseh območnih službah ZRSZ. Na posameznih območnih službah bo izbran samo en ponudnik za izvedbo poletnega tabora za Zoisove štipendiste
– dijake. Poleg tega bo izbran še en ponudnik za izvedbo poletnega tabora za Zoisove štipendiste – študente kjerkoli v Republiki Sloveniji. Naročnik bo izbral za vsako OS
najkvalitetnejšega ponudnika v skladu z merili po posameznih območnih službah: v OS
Celje v vrednosti 2,100.000 SIT za 30 dijakov; v OS Koper v vrednosti 2,750.000 SIT
za 40 dijakov; v OS Kranj v vrednosti
1,775.000 SIT za 25 dijakov; v OS Ljubljana v vrednosti 2,750.000 SIT za 40 dijakov; v OS Maribor v vrednosti 2,100.000
SIT za 30 dijakov; v OS Murska Sobota v
vrednosti 1,450.000 SIT za 20 dijakov, v
OS Nova Gorica v vrednosti 1,450.000 SIT
za 20 dijakov; v OS Novo mesto v vrednosti
1,775.000 SIT za 25 dijakov; v OS Ptuj v
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vrednosti 1,450.000 SIT za 20 dijakov; v
OS Sevnica v vrednosti 1,775.000 SIT za
25 dijakov; v OS Trbovlje v vrednosti
1,450.000 SIT za 20 dijakov; v OS Velenje
v vrednosti 2,750.000 SIT za 40 dijakov;
Republika Slovenija v vrednosti 1,125.000
SIT za 15 študentov.
5. Kraj izvedbe: tabori se praviloma izvedejo na področju, ki ga pokrivajo posamezne območne službe ZRSZ: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Sevnica, Trbovlje, Velenje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v času od 16. 8.
2003 do 30. 10. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago v vložišču
Centralne službe ZRSZ, Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana (soba 04), vsak delovni dan
med 8. in 12. uro in tudi na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si. Dodatne informacije lahko ponudnik zahteva po elektronski
pošti najkasneje do 17. aprila 2003 na naslovu: mirt.nagy@ess.gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. aprila
2003 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno oddati po pošti do vključno 22. aprila
2003 (velja poštni žig) na naslov: Zavod RS
za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: popolne ponudbe v skladu z
razpisnimi navodili se pošljejo po pošti v
zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico
na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana. Ovojnica mora biti opremljena z obrazcem – povabilo k oddaji ponudbe (str. 4
razpisne dokumentacije).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. aprila 2003 ob 11. uri v veliki
sejni sobi (klet) Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004.
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: na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost, niso v
stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave in likvidacije, niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fi-
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zične osebe), so poravnale davke, prispevke in druge obvezne dajatve in izpolnjujejo
kadrovske, prostorske in tehnične pogoje,
navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izpolnjevanje pogojev dokazati z
naslednjimi listinami: overjena fotokopija registracije podjetja ali rednega izpisa iz sodnega registra, samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu (priglasitveni list); potrdila
pristojnega okrožnega sodišča, da ni proti
ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, samostojni podjetniki predložijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi davčnega urada (dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od
datuma, ki je določen za odpiranje ponudb);
izpolnjen obrazec BON-1/P in BON 2 s
podatki o finančnem stanju podjetja, samostojni podjetniki predložijo davčno napoved
za leto 2002, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred rokom za
oddajo ponudb (bonitetni obrazci in potrdilo poslovne banke ne smejo biti starejši od
30 dni od datuma, ki je določen za odpiranje ponudb); potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, določene z zakonom, ki ga izda
Davčna uprava RS, Davčni urad.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo izvajale program “Poletni tabori za Zoisove štipendiste“.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2003. O odločitvi o sprejemu
ponudbe bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. značilnost programa – maks. 4 točke;
2. povezovanje z delodajalci – maks.
9 točk;
3. število delavnic – maks. 8 točk;
4. usposobljenost mentorjev – maks.
10 točk;
5. prostorski in tehnični pogoji – maks.
4 točke;
6. delež sofinanciranja iz drugih virov –
maks. 10 točk;
7. dodatna ponudba izvajalca- maks.
4 točke;
8. trajanje tabora – maks. 3 točke.
Merila za dodelitev naročila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji. Ponudba je sprejemljiva, če je ocenjena z najmanj 29 točkami.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 90315-7/2003-4
Ob-90940
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B - druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v razpis so vključene naslednje naloge,
in sicer:
4.1. zemljiškokatastrska nova izmera “Vrhe 2“,
4.2. zemljiškokatastrska nova izmera
“Kromberk“,
4.3. zemljiškokatastrska nova izmera
“Male Žablje“.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
terenu in v prostorih izvajalca, v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je 15. 7.
2003, rok dokončnega prevzema pa je
31. 3. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
5. 5. 2003 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo.
Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 4.000 SIT - podračun EZR:
01100-1000616337, model 11, sklic na
št. 25127-7141998-99000903.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika (mala sejna soba).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posameznih nalog,
– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je do 6. 7. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prvo
nalogo financira naročnik v celoti. Drugo in
tretjo nalogo sofinancirata Mestna občina
Nova Gorica oziroma Občina Ajdovščina v
višini 50% od vrednosti celotne naloge, po
50 % pa financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/00), Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
(Ur. l. RS, št. 52/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 7. 2003, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 12. 5. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 11/03
Ob-90973
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-201,
telefaks 01/58-89-759.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
prehrane.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko
2, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno do-

kumentacijo vam je na voljo Tomaž Vetrih,
tel. 01/58-89-201.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
17000-0000053775, pri Slovenski investicijski banki, d.d., Ljubljana, s sklicem na št.
200-11-03. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 22. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 22. 4. 2003 ob
12. uri v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, z veljavnostjo do 29. 6. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo izvajalcu storitve bo gotovinsko oziroma
brezgotovinsko po uvedbi sistema plačila s
kartico.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem
sodelovanju z navedbo vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– usposobljenost kadrov ponudnika,
– reference,
– obratovalni čas,
– predložitev HACCP načrta,
– predložitev mesečnega jedilnika malic
s predlogom ureditve prostora razdeljevalnice hrane na Verovškovi 70,
– možnost brezgotovinskega plačevanja,
– podpisana izjava ponudnika.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 6. 2003, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 20. 5. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– ocena strokovne komisije,
– sklenjena pogodba o preventivnem
zdravstvenem nadzoru.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

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. 1
Ob-90793
1. Naročnik: Osnovna šola Škofja Loka
– Mesto.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 1,
4220 Škofja Loka, tel. 04/506-00-00, faks
04/512-50-48.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni artikli za potrebe šolske prehrane.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Škofja
Loka - Mesto, Šolska ulica 1, 4220 Škofja
Loka.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: kandidati za ponudnike lahko ponudijo artikle v celoti, po skupinah ali po podskupinah artiklov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava za čas od 1. 9. 2003 do 31. 8.
2006.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v tajništvu šole
vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva razpisa
do 25. 4. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: kandididati za ponudnike
lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo
v tajništvu šole na podlagi predložitve dokazila, da so nakazali stroške priprave dokumentacije v višini 15.000 SIT na podračun
šole pri UJP številka 01322-6030682758.
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6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 5. 5. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti v
zaprtih kuvertah, na katerih je na prvi strani
naslov šole in navedba, da gre za javno
naročilo za prehrambene artikle, na zadnji
strani pa naslov pošiljatelja z njegovo telefonsko številko in številko faksa. Prijave se
predložijo na naslov šole, to je Osnovna
šola Škofja Loka - Mesto, Šolska ulica 1,
4220 Škofja Loka.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: za
resnost ponudbe bo ponudnik, ki mu bo
priznana sposobnost in usposobljenost moral predložiti lastno menico v znesku 5% od
vrednosti blaga, ki ga bo ponudil.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prijavitelj bo moral sprejeti pogoj plačila blaga v
tridesetih dneh od dneva fakturiranja blaga,
če bo to enkrat mesečno, ali 45 dni, če bo
fakturiranje dekadno. Pri določanju sposobnosti in usposobljenosti ponudnika bodo
imeli prednost ponudniki, ki bodo ponudili
izstavljanje računov enkrat mesečno zadnji
dan v mesecu.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): dogovor.
10. 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 sestavni del
razpisne dokumentacije, so predvsem naslednji: zadostno število zaposlenih za izpolnitev pogodbe o dobavi blaga; predložitev liste vsaj desetih sklenjenih pogodb z
drugimi javnimi zavodi v zadnjih treh letih in
izjave teh zavodov o zadovoljivi oskrbi in
kvaliteti blaga; vozni park, ki omogoča dnevno dobavo artiklov do 7. ure zjutraj; krajši
odzivni čas pomeni prednost pri dodelitvi
usposobljenosti dobavitelja.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: izbrani kandidati bodo morali predložiti
ponudbe v 10 dneh po prejemu pisnega
vabila naročnika.
12. Merila za ocenitev ponudb: za ocenitev ponudb kandidatov, ki jim bo na podlagi prve faze postopka priznana sposobnost
in usposobljenost, bo glavno merilo cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2003.
Osnovna šola Škofja Loka
Št. 1/2003
Ob-90799
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lendava.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava, tel.
02/578-92-10, faks 02/578-13-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti:
– laboratorijski material,
– zobozdravstveni material.
(b) Kraj dobave: sedež naročnika.
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(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 dobave: od 3. 6. 2003 do 31. 5.
2006.
5. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo za
ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom
Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava, kontaktna oseba Kovačič Jožica, tel.
02/578-92-10, faks 02/578-13-64.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva tega
razpisa do 18. 4. 2003, vsak delavnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (znesek
zajema DDV) na žiro račun št.:
01259-6030921555.
6. (a) Datum in ura do kdaj se sprejema prijava: 25. 4. 2003 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zdravstveni dom Lendava,
Kidričeva 34, 9220 Lendava, z označbo
“Ne odpiraj- javni razpis- ponudba za ugotovitev sposobnosti za dobavo blaga “ z navedbo številke objave javnega razpisa. Na
hrbtni strani mora biti naveden točen naslov
dobavitelja.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: /
8. Glavni pogoji financiranja in plačila
in /ali sklicevanja na določila v predpisih:
plačilni rok 60 dni po prejemu računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša:
pogodba.
10. 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:
– izjavo, da lahko zagotovi 50% blaga
posamezne skupine, razen ko za posamezno vrsto ni drugih dobaviteljev,
– izjavo, da sprejema 60-dnevni plačilni
rok od izstavitve računa in 0,05 cassa sconta za vsak dan predčasnega plačila,
– izjavo, da bo dostavljal blago franco
skladišče naročnika- razloženo,
– izjavo, da bo sukcesivno dobavljal blago na podlagi sprotnih naročil naročniku za
dobo 36 mesecev,
– izjavo, da bo zagotavljal fiksnost cen
za najmanj štiri mesece,
– izjavo, da bo zagotavljal 5-dnevni dobavni rok in da bo v urgentnih primerih dostavil blago v roku 48 ur,
– izjava banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti naročila v kolikor bo v drugi
fazi razpisa vrednost ponudbe presegla 30
mio SIT ali predložijo izjavo, da bodo predložili bianco menico v višini 10% pogodbene vrednosti, če pogodbena vrednost ne
bo presegala 30 mio SIT,
– potrjeno izjavo, da je v zadnjih 3 letih
dobavljal blago najmanj trem pogodbenim
partnerjem ter, da bo izpolnil druge obvezne
pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvi-

deni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 25. 4. 2003, odločitev 3. 6. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo priznal sposobnost in
sklenil pogodbo za obdobje od 1. 6. 2003
do 31. 5. 2006 s ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse obvezne pogoje in merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika v drugi fazi
postopka to je najnižjo ceno. V drugi fazi po
priznanju sposobnosti bo ponudnikom poslana ponudba za izdelavo predračuna in
pogodba.
14. Datum in številka objave objave
predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2003.
Zdravstveni dom Lendava
Št. 16/06-03
Ob-90927
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. sklop: razkužila:
1. podsklop: razkužilo za higiensko in
kirurško dezinfekcijo rok,
2. podsklop: razkužilo za kožo pred najmanjšimi posegi,
3. podsklop: razkužilo za kožo pred
večjimi posegi,
4. podsklop: razkužilo za sluznice,
5. podsklop: vodna raztopina povidon
joda,
6. podsklop: dezinficiens za predmete
in manjše površine,
7. podsklop: robčki za dezinfekcijo predmetov in manjših površin;
II. sklop: medicinski pripomočki za
hemodializo:
1. podsklop: dializatorji s sintetično polisulfonsko membrano, sterilizirani z vodno
paro,
2. podsklop: dializatorji iz celuloza triacetata, sterilizirani z vodno paro,
3. podsklop: dializatorji s hemofansko
membrano, sterilizirani z vodno paro,
4. podsklop: dializatorji s poliamidno
membrano, sterilizirani z vodno paro,
5. podsklop: igle za dializo,
6. podsklop: sterilni set za priključitev in
odključitev,
7. podsklop: dezinfekcijska sredstva.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora ponuditi blago za
enega, več ali vse podsklope skupaj oziroma enega ali oba sklopa skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 31. 12. 2004, razdeljeno na tri
obdobja po 6 mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel.
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07/39-16-132, dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 2003.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne
dokumentacije poslati po faksu na naslov
naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8,000.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za
javna plačila 01100-6030278379, sklic na
številko 16/08-03.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 15. 4. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Nabavna služba.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica ali bančna garancija v višini: 10% vrednosti ponudbe.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v 60 dneh
po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik mora
nastopati samostojno.
10. 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. da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež za dejavnost v
katero sodi predmet javnega naročila;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, 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 mu je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skaldu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila; veljavno potrdilo
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov Urada RS za zdravila, Ministrstva za zdravje;
6. da ima čiste prihodke iz prodaje, enake ali večje od ponudbene vrednosti razpisanih vrst blaga, ki ga ponuja ter da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila o
boniteti ni imel blokiranega transakcijskega
računa;
7. da so vsi proizvodi, ki jih ponuja v
svoji ponudbi, vpisani v register medicin-

Št.

skih pripomočkov pri Uradu RS za zdravila,
Ministrstva za zdravje;
8. da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene v seznamu razpisanega blaga in prilogi 1 seznama razpisanega blaga;
9. da nudi naslednje plačilne pogoje:
60-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
10. da zagotavlja letne razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja;
11. da zagotavlja dostavo blaga fco Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v
sklopu ponudbene cene;
12. da ne navaja zavajajočih podatkov;
13. da sprejema vse pogoje razpisa.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: oddaja ponudb do 14. 5. 2003 do
9. ure, odločitev o sprejemu ponudbe konec maja 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Splošna bolnišnica
Novo mesto

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s
pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji
Št. 195/03
Ob-90898
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek:
98. člen ZJN-1. Postopek bo potekal v 3
fazah (potek posamezne faze je opisan v
razpisni dokumentaciji za predmetno javno
naročilo).
4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba
integracijske hrbtenice in podatkovnega skladišča za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
Sklic na prilogo 1A kategorija 7 ZJN-1.
5. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudba se odda kot
celota, oddaja po sklopih ni možna.
6. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana.

31 / 28. 3. 2003 / Stran 1639

7. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek julij 2003, čas izvedbe: v 36 mesecih
od začetka veljavnosti pogodbe v skladu s
terminskim planom.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana - tajnišvo, 2. nadstropje.
Ponudnik lahko zahteva dodatne informacije pisno na faks 01/522-27-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UPJ) številka 01100-6030277894;
sklic na številko 00 45-08-7599.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana - tajništvo - 2. nadstropje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: javno odpiranje ponudb je predvideno v 3. fazi postopka; o
datumu, času in kraju odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni na način kot ga
opisuje razpisna dokumentacija.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe - v 3. fazi
postopka.
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. (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.
17. Merila za ocenitev ponudb: v 3. fazi
postopka; 1. končna ponudbena cena 66%,
ocena ponudnika 19%, ocena ponujene rešitve integracijske hrbtenice 15%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki imajo pred nakupom razpisne
dokumentacije pravico do vpogleda v predmetno razpisno dokumentacijo v času in prostoru kot je naveden v točki 9.a te objave.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 96-97 z dne
15. 11. 2002, Ob-81159.
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20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: /
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Klinični center Ljubljana

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. 01.4-15/14-03
Ob-90770
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 26. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinska oprema: 1.) Monitorji –
10 kom, 2.) Centralna postaja – 1 kom,
Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. cena 55 točk, 2. kvaliteta
aparature 24 točk, 3. plačilni pogoji 9 točk,
4. dobavni rok 12 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sind Ljubljana d.o.o.
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 36,700.499
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,422.074 SIT, 34,487.750 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: 19. 3. 2003.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Ob-90773
1. Naročnik: Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
2. Naslov naročnika: Vojkova ulica 33,
5271 Vipava, tel. 05/36-55-210, faks
05/36-55-225, e-mail: Center.JPV@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 3. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila po sklopih, kraj dobave: Vipava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cene 80 točk, rok plačila
20 točk.
Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1: kruh in pecivo:
Mlinotest d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270
Ajdovščina, sklop 2: jajca, sadje in zelenjava: Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48,
5290 Šempeter pri Gorici, sklop 3: zmrz-
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njen program 1: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, sklop 4:
zmrznjen program 2: Incom d.o.o., Tovarniška cesta 6a, 5270 Ajdovščina, sklop 5:
meso in mesni izdelki: Mip d.d., Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica, sklop 6: testenine: Fama d.o.o., Goriška cesta 13, 5271
Vipava, sklop 7: čaji, Matik d.o.o., Smrekarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, sklop 8:
sokovi: Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana, sklop 9: mleko in mlečni izdelki:
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, 5271 Vipava, sklop 10: razni prehrambeni artikli: Fama d.o.o., Goriška cesta 13, 5271 Vipava.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1: kruh
in pecivo: 740.108 SIT, sklop 2: jajca, sadje in zelenjava: 3,354.100 SIT, sklop 3:
zmrznjen program 1,864.061 SIT, sklop 4:
zmrznjen program 2: 301.580 SIT, sklop 5:
meso in mesni izdelki: 7,294.788 SIT,
sklop 6: testenine: 407.456 SIT, sklop 7:
čaji: 391.247,74 SIT, sklop 8: sokovi:
887.105,50 SIT, sklop 9: mleko in mlečni
izdelki: 1,197.913,20 SIT, sklop 10: razni
prehrambeni artikli: 6,745.919,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive zaradi različnih vrst blaga po posameznem sklopu.
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: 18. 3. 2003.
Center za usposabljanje invalidnih
otrok
Janka Premrla Vojka Vipava
Št. 1028/2003-9
Ob-90774
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ponoviška cesta
15, Litija.
3. Datum izbire: 17. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje – 2.000.000
L, plinsko olje – 230.000 L, NMB 95 –
3.000 L, kraj dobave Litija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 220,124.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 225,164.200 SIT, 220,124.200
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: 18. 3. 2003.
Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija d.o.o.
Št. 59/03
Ob-90789
1. Naročnik: Osnovna šola Tabor I Maribor.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Tabor I, Ul. Arnolda Tovornika 21, 2000
Maribor,
tel.
02/331-94-71,
faks
02/331-94-29.
3. Datum izbire: 26. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1 po skupinah blaga oziroma sklopih; kraj dobave: Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena v skupini oziroma sklopu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: sadje in zelenjava: Pitus
d.o.o., Pesnica 14a, 2201 Zg. Kungota,
2. skupina: kruh in pekovski izdelki:
Kruh-Pecivo d.d., Ulica Jožice Flander 2,
2000 Maribor,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
4. skupina: meso in mesni izdelki: Mesarstvo Igor Bračič s.p., Ulica borcev za
severno mejo 29, 2000 Maribor,
5. skupina: perutnina in izdelki: Mesarija in predelava mesa Stevan Babič s.p., V
zavoju 32c, 2000 Maribor,
6. skupina: moka in testenine: Era Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
7. skupina: zmrznjena prehrana: Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55,
1234 Mengeš,
8. skupina: sokovi in sirupi: Era Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
9. skupina: razna prehrana: Era Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina:
sadje
in
zelenjava:
2,548.014 SIT,
2. skupina: kruh in pekovski izdelki:
5,222.050 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
4,736.360,60 SIT,
4. skupina: meso in mesni izdelki:
5,727.470 SIT,
5. skupina: perutnina in izdelki:
1,285.400 SIT,
6. skupina: moka in testenine: 844.712
SIT,
7. skupina:
zmrznjena
prehrana:
2,718.955,75 SIT,
8. skupina: sokovi in sirupi: 736.250 SIT,
9. skupina:
razna
prehrana:
4,862.387,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni bilo podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina:
sadje
in
zelenjava:
3,804.986,50 SIT, 2,548.014 SIT,
2. skupina: kruh in pekovski izdelki:
7,622.050 SIT, 5,222.050 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
4,867.429,80 SIT, 4,736.360,60 SIT,
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4. skupina: meso in mesni izdelki:
8,041.106 SIT, 5,727.470 SIT,
5. skupina: perutnina in izdelki:
1,637.045 SIT, 1,285.400 SIT,
6. skupina: moka in testenine: 947.854
SIT, 844.712 SIT,
7. skupina:
zmrznjena
prehrana:
3,160.912 SIT, 2,718.955,75 SIT,
8. skupina: sokovi in sirupi: 945.501,45
SIT, 736.250 SIT,
9. skupina:
razna
prehrana:
4,862.387,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Tabor I Maribor (tajništvo).
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 3-4 z dne 18. 1. 2002, Ob-62497.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Osnovna šola Tabor I Maribor
Št. 534I/
Ob-90790
1. Naročnik: Osnovna šola Vič.
2. Naslov naročnika: Abramova 26,
1000 Ljubljana, tel. 01/256-61-61, faks
01/256-61-61, e-pošta: os.vic@quest.arnes.si.
3. Datum izbire: 7. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po 3. odstavku
19. člena ZJN-1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina – mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana,
2. skupina – meso in mesni izdelki: Jurmes Trgovina d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur in MDK d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje,
3. skupina – ribe in konzervirane ribe:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš,
4. skupina – jajca: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
5. skupina – olja in izdelki: Mercator
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
6. skupina – sveža zelenjava: Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo in
Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana,
7. skupina – zamrznjena in konzervirana
zelenjava: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
8. skupina – sadje: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
9. skupina – konzervirano sadje: Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
10. skupina – sadni sokovi in sadni sirupi: Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
11. skupina – moka, testenine in zakuhe: Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
12. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442,
1291 Škofljica,
13. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442,
1291 Škofljica,

14. skupina – slaščičarski izdelki: Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5/c,
6230 Postojna,
15. skupina – ostalo prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina – mleko in mlečni izdelki:
5,420.532 SIT,
2. skupina – meso in mesni izdelki:
11,988.807 SIT,
3. skupina – ribe in konzervirane ribe:
1,983.108 SIT,
4. skupina – jajca: 136.710 SIT,
5. skupina – olja in izdelki: 833.731 SIT,
6. skupina – sveža zelenjava: 1,476.000
SIT,
7. skupina – zamrznjena in konzervirana
zelenjava: 1,332.359 SIT,
8. skupina – sadje: 4,089.799 SIT,
9. skupina – konzervirano sadje:
648.498 SIT,
10. skupina – sadni sokovi in sadni sirupi: 1,574.163 SIT,
11. skupina – moka, testenine in zakuhe: 2,727.380 SIT,
12. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa:
1,383.967 SIT,
13. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
2,782.910 SIT,
14. skupina – slaščičarski izdelki:
1,187.500 SIT,
15. skupina – ostalo prehrambeno blago: 2,043.430 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina – mleko in mlečni izdelki:
7,046.957 SIT, 5,420.532 SIT,
2. skupina – meso in mesni izdelki:
14,690.750 SIT, 11,815.850 SIT,
3. skupina – ribe in konzervirane ribe:
2,561.462 SIT, 1,983.108 SIT,
4. skupina – jajca: 150.000 SIT,
136.710 SIT,
5. skupina – olja in izdelki: 937.252 SIT,
833.731 SIT,
6. skupina
–
sveža
zelenjava:
2,268.952 SIT, 1,433.230 SIT,
7. skupina – zamrznjena in konzervirana zelenjava: 1,493.145 SIT, 1,332.359
SIT,
8. skupina – sadje: 5,190.600 SIT,
4,098.799 SIT,
9. skupina – konzervirano sadje:
833.177 SIT, 648.498 SIT,
10. skupina – sadni sokovi in sadni sirupi: 1,767.338 SIT, 1,574.163 SIT,
11. skupina – moka, testenine in zakuhe: 3,234.465 SIT, 2,727.380 SIT,
12. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa:
2,290,437 SIT, 1,383.967 SIT,
13. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
3,245.500 SIT, 2,782.910 SIT,
14. skupina – slaščičarski izdelki:
1,191.000 SIT, 1,187.500 SIT,
15. skupina – ostalo prehrambeno blago: 2,313.908 SIT, 2,043.430 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
96-97 z dne 15. 11. 2002.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2003.
Osnovna šola Vič
Št. 51/03
Ob-90798
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Kandijska cesta 4,
8000 Novo mesto, faks 07/332-21-16,
e-mail:
jelka.fajdiga@zd-nm.si,
tel.
07/391-67-03.
3. Datum izbire: 19. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
A) material za nego ran, ostali sanitetni material, razkužila in dezinficiensi,
RTG material,
B) laboratorijski material in diagnostična sredstva,
C) stomatološki material, D) pisarniški material in obrazci, E) čistila in papirna konfekcija, Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana - skupina A in C,
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana - skupina B, DZS, založništvo in
trgovina, d.d. Mali trg 6, Divizija trgovina
Šmartinska 152, Ljubljana - skupina D, Novodom d.o.o., Cesarjeva 29, Novo mesto
- skupina E.
7. Pogodbena vrednost:
skupina A) 34,310.288,08 SIT,
skupina B) 34,629.950,70 SIT,
skupina C) 34,100.106,64 SIT,
skupina D) 6,651.384,43 SIT,
skupina E) 5,938.387,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
skupina A): 34,756.483,29 SIT,
34,310.288,08 SIT,
skupina B): 36,180.583,73 SIT,
34,629.950,70 SIT,
skupina C): 36,651.078,54 SIT,
34,100.106,64 SIT,
skupina D): 8,833.786,24 SIT,
6,651.384,43 SIT,
skupina
E):
6,897.624,57
SIT,
5,938.387,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2003.
Zdravstveni dom Novo mesto
Št. 17123-03-403-80/2002
Ob-90842
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega naročila je dobava
prevoznih sredstev za potrebe MNZ RS:

Stran

1642 / Št. 31 / 28. 3. 2003

– sklop 1 - kombinirano intervencijsko
vozilo manjše (4+2),
– sklop 2 – priklopnik za prevoz 6 službenih psov.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele 4
pravočasne in pravilno opremljene ponudbe. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil,
da ponudba enega ponudnika ne ustreza
vsem zahtevam predmetne razpisne dokumentacije, zato je bila ponudba iz nadaljnjega postopka izločena. Pri pregledu ostalih
ponudb je naročnik ugotovil, do so ponudbe pravilne. Naročnik je za posamezen
sklop izbral ekonomsko ugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in
sicer na podlagi meril za sklop 1: cena,
servisna pokritost na območjih policijskih
uprav, čas garancije in finančno stanje ponudnika ter za sklop 2: cena, čas garancije
in finančno stanje ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop 1: javni razpis ni uspel,
– za sklop 2: BV&S d.o.o., Stopiče 92,
8322 Stopiče.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za sklop 2 je 3,180.000 SIT z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 2: 2,915.000 SIT brez DDV/kos,
2,650.000 SIT brez DDV/kos.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: javni razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, dne 15. 11. 2002, št.
96-97/02, Ob-81095.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 6. 5. 2002, št. 39/02,
Ob-68470.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 02/02
Ob-90851
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava posipnih materialov za državne ceste – NaCl (0–4 mm vlaga 4%).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MA.CO.T d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 99,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 100,140.000 SIT, 99,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 59/02, Ob-73532.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 48/02, Ob-70145.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 02/02
Ob-90852
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 26. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava posipnih materialov za državne ceste – NaCl (0–2 mm vlaga 4%).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MA.CO.T d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 105,600.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 106,140.000 SIT, 105,600.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 59/02, Ob-73532.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 48/02, Ob-70145.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 267/2003
Ob-90918
1. Naročnik: Dom Matevža Langusa.
2. Naslov naročnika: Cesta na Jezerca
17, 4240 Radovljica, tel. 04/537-02-00,
faks 04/537-02-33.
3. Datum izbire: 21. 3. 2003.
4. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: prehrambeno blago v skupni vrednosti 16,200.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Dom Matevža Langusa,
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica.
5. Merila za dodelitev naročila: v skladu z razpisno dokumentacijo javni razpis o
izbiri izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 66. členu in 1. točki prvega odstavka 70. člena ZJN.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za skupino mesni izdelki:
1. Arvaj Anton s.p. – Mesarija, Britof 25,
4000 Kranj,
2. Sipic d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,
3. JEM – Jeseniške mesnine d.d.,
Spodnji Plavž 14, 4270 Jesenice,
4. Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška
ulica 1, 4248 Lesce;
– za skupino sveže meso:
5. Arvaj Anton s.p. – Mesarija, Britof 25,
4000 Kranj,
6. Sipic d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,
7. JEM – Jeseniške mesnine d.d., Spodnji Plavž 14, 4270 Jesenice,

8. Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška
ulica 1, 4248 Lesce;
– za skupino mleko in mlečni izdelki:
9. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
10. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče;
– za skupino splošno prehrambeno
blago:
11. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
12. Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka;
– za skupino sveža zelenjava in sadje 1.
kvalitete:
13. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
14. Sipic d.o.o., Koprska ul. 94, 1000
Ljubljana;
– za skupino zamrznjena živila I. (močnata):
15. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica,
16. Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš;
– za skupino zamrznjena živila II. (zelenjava):
17. Kvibo d.o.o., Predilniška c. 16, 4290
Tržič,
18. Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš;
– za skupino testenine:
19. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica,
20. Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka;
– za skupino sladoled:
21. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
22. Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge
69, 1312 Videm – Dobrepolje,
23. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo;
– za skupino splošna skupina manjša:
24. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
25. Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka,
– za skupino kruh in pecivo:
26. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce,
27. Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge
69, 1312 Videm – Dobrepolje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal
podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13 popolnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. mesni izdelki: 883.566,50 SIT,
780.159 SIT,
2. sveže meso: 2,733.744,30 SIT,
2,479.522 SIT,
3. mleko
in
mlečni
izdelki:
1,660.979,60 SIT, 1,529.335,96 SIT,
4. splošno
prehrambeno
blago:
3,135.197,32 SIT, 3,012.847,10 SIT,
5. sadje in zelenjava: 2,912.020,65 SIT,
1,818.890 SIT,
6. zamrznjena živila – močnata:
302.825,15 SIT, 189.712,50 SIT,
7. zamrznjena zelenjava: 772.867,77
SIT, 625.551,33 SIT,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

8. testenine: 54.934,93 SIT, 43.025,60
SIT,
9. sladoled: 395.570 SIT, 200.614 SIT,
10. splošna skupina manjša: 58.138,71
SIT, 50.856,65 SIT,
11. kruh, pecivo: 931.407,98 SIT,
780.086 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: razpis za ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen v Uradnem listu, RS, št. 15 z dne 14. 2. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 3. 2003.
Dom Matevža Langusa p.o.,
Radovljica

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: 405,544.290,90 SIT
(z DDV).
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklopa C, dobava in montaža
opreme IP, izdelava projektne dokumentacije: 359,819.164 SIT (brez DDV),
337,953.575,75 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 24-25 z dne 22. 3.
2002, Ob-66102, pod naslovom: telekomunikacijska oprema za TK vozlišča (projektiranje, dobava, montaža in spuščanje v
obratovanje).
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 21. 3. 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.

ZJN-15.G

Št. 132/02
Ob-90853
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.

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

ZJN-15.S
Št. 06
Ob-90769
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja digitalnega TK
omrežja Elektra Ljubljana, d.d. (projektiranje, dobava in montaža opreme ter
spuščanje v obratovanje); sklop C: Dobava in montaža opreme IP, izdelava
projektne dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sklopa C, dobava in montaža opreme IP, izdelava projektne dokumentacije:
– skupna ponudbena vrednost (55%
delež),
– tehnične in funkcionalne lastnosti
opreme (18% delež),
– tehnična usposobljenost kadrov (5%
delež),
– reference dobavitelja opreme (5% delež),
– reference izvajalca montaže opreme
(5% delež),
– rok plačila (5% delež),
– garancijska doba (5% delež),
– zagotavljanje kakovosti (2% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklopa C, dobava in montaža opreme IP, izdelava projektne dokumentacije: Elektronabava, d.o.o., Cesta 24.
junija 3, 1231 Ljubljana Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: sklopa C, Dobava in montaža opreme IP, izdelava projektne dokumentacije; 405,544.290,90
SIT (z DDV).

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
Ob-90763
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478 40 00.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe – 17. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji investicij
na vodni infrastrukturi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, kadri/strokovnost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: DDC svetovanje inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana in Inštitut za vode, svetovanje, študije,
projektiranje, informatika, d.o.o., Teslova
30, 1000 Ljubljana (skupno izvajanje naročila).
7. Pogodbena vrednost: 275,546.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 303,090.000 SIT in 275,546.400
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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3. Datum izbire: 17. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev ceste Kalce–
Logatec G2-102/1460.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana
– vodilni partner, Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina in HIP PLUS
d.o.o., Vače 103, 1252 Vače – kot partnerja.
7. Pogodbena vrednost: 103,577.958
SIT – (skladno s 15. členom ZIPRO 02,03).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 327,308.215 SIT, 299,596.873 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: 21. 3. 2003.
Direkcija RS za ceste

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-78361.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 266-132/2002
Ob-90768
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. Datum izbire: 21. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje čiščenja in komunalnih storitev na mejnih
prehodih Republike Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena – do
100 točk, 2. reference ponudnika – do 10
točk, 3. prisotnost ISO certifikata 14001 za
dejavnost čiščenja oziroma za izvajanja komunalnih storitev – 3 točke ter prisotnost
SIST EN ISO certifikata 9000 za dejavnost
čiščenja oziroma za izvajanje komunalnih
storitev – 3 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop – Policijske
uprave Krško, Novo mesto, Ljubljana: Hernaus d.o.o., Kopališka 2, 3320 Velenje;
2. sklop – Policijske uprave Celje, Slovenj
Gradec, Maribor: Hernaus d.o.o., Kopališka 2, 3320 Velenje; 3. sklop – Policijska
uprava Murska Sobota: Hernaus d.o.o.,
Kopališka 2, 3320 Velenje; 4. sklop – Policijski upravi Postojna, Koper: Čistoča
d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin;
5. sklop – Policijska uprava Nova Gorica:
Čistoča d.o.o., Ljubljanska cesta 12f,
1236 Trzin; 6. sklop – Policijska uprava
Kranj: Čistoča d.o.o., Ljubljanska cesta
12f, 1236 Trzin.
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7. Pogodbena vrednost: ocenjene pogodbene vrednosti: 1. sklop – Policijske
uprave Krško, Novo mesto, Ljubljana:
19,872.831,44 SIT; 2. sklop – Policijske
uprave Celje, Slovenj Gradec, Maribor:
59,733.229,95 SIT; 3. sklop – Policijska
uprava Murska Sobota: 20,920.819,98
SIT; 4. sklop – Policijski upravi Postojna,
Koper: 34,038.729,11 SIT; 5. sklop – Policijska uprava Nova Gorica: 2,806.597,51
SIT; 6. sklop – Policijska uprava Kranj:
5,740.504,94 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 29,649.437,33 SIT,
19,872.831,44
SIT;
2.
sklop:
64,679.003,68 SIT, 59,733.229,95 SIT;
3.
sklop:
22,705.043,28
SIT,
20,920.819,98
SIT;
4.
sklop:
34,038.729,11 SIT, 32,758.435,00 SIT; 5.
sklop: 2,806.597,51 SIT, 2,760.269,34
SIT; 6. sklop: 5,740.504,94 SIT,
5,688.063,35 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: 19. 3. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 11/03
Ob-90784
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava toplotnih izolacij termične priprave vode
blokov 1, 2 in 3 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Termika d.o.o., Kamniška 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,628.452
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,886.400 SIT, 8,628.452 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 103 z dne 29. 11. 2002, Ob-82166.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Su 040801/2002-835
Ob-90803
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novi
Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica.
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2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče
v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova
Gorica,
tel.
05/33-51-675,
faks
05/33-51-697.
3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: 24-urna organizacija in izvajanje fizičnega varovanja za zagotovitev varnosti zaposlenih v
sodni zgradbi, strank in udeležencev v
postopkih ter za zagotovitev nemotenega poslovanja sodišča, vzdrževanja reda na sodišču, zavarovanja sodne zgradbe, funkcionalnega zemljišča, parkirišč
ter za zavarovanje premoženja na lokaciji: sedež Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14 (celotna sodna zgradba, funkcionalno zemljišče, parkirišče).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena: 80 točk:
2. ponudnik z najugodnejšo ceno prejme 80 točk,
3. ponudnik z drugo najugodnejšo ceno
prejme 70 točk,
4. ponudnik s tretjo najugodnejšo ceno
prejme 60 točk,
5. fiksnost cene po poteku prvega leta
veljavnosti pogodbe: 15 točk,
6. fiksnost cene dve leti po poteku prvega leta veljavnosti pogodbe: 15 točk,
7. fiksnost cene eno leto po poteku prvega leta veljavnosti pogodbe: 10 točk,
8. fiksnost cene šest mesecev po poteku prvega leta veljavnosti pogodbe: 5 točk,
9. imetnik ISO certifikata: 5 točk.
Izbrani ponudnik je ponudil najugodenjšo ceno, za kar je prejel 80 točk, fiksnost
cene dve leti po poteku prvega leta veljavnosti pogodbe in prejel 15 točk ter prejel 5
točk, ker je imetnik ISO certifikata, kar je
skupaj 100 točk. Dva ponudnika sta zbrala
vsak po 90 točk, en ponudnik pa 20 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Kranj d.d.,
Bleiweisova 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 26,490.240
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,368.800 SIT, 26,490.240 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.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Št. 43/02
Ob-90839
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava
sistema vodenja TA 3 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu s 3. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 80,048.343,43
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: 21. 3. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 01-141/1-03
Ob-90841
1. Naročnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Novi trg
3, faks 01/425-34-23, elektronski naslov
sazu@sazu.si, tel. 01/47-06-100.
3. Datum izbire: 18. 3. 2003.
4. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN:
izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in adaptacijo zgradbe Novi
trg 4 v Ljubljani – III. nadstropje, podstrešje in mansarda (sklic I.A-12).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo ni bilo oddano, naročnik je prejel samo eno pravilno ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 13 z dne 2. 3. 2003,
Ob-87161.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2003.
Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Ob-90890
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12; 8270
Krško;
faks
07/49-21-528,
tel.
07/48-02-436; e-mail: vesna.deak@nek.si.
3. Datum izbire: 27. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev “Inservice Inspection Program Performance“, ki bo izvedena v času remonta
2003 v NEK-u.
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.
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7. Pogodbena vrednost: EUR 280.000
(=65,240.000 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: 21. 3. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,944.000 SIT in 17,848.530 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: 21. 3. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-90924
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224
Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@rudnik-zv.si.
3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija podora in zaščita brežine ob objektu 303.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: do 80 točk,
– rok plačila: do 10 točk,
– reference: do 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RGS d.d., Dimičeva 16,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 18,112.213,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,479.974,24 SIT, 18,112.213,20 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: 24. 3. 2003.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.

Javni razpisi

Št. 110-1/03
Ob-90953
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: 4. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prometna
študija obalnega področja od Jagodja
do Lucije z navezavo na Piran ter prometno in prometno ekonomsko vrednotenje variant obalne hitre ceste in priključne ceste na Piran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila cena, rok dokončanja del, kadrovska struktura, izkušnje naročnika s ponudnikom in referenčna lista.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Omega Consult d.o.o.,
Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,848.530 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Popravek
V javnem razpisu za spodbujanje razvoja
tehnoloških mrež v letu 2003, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 21. 3.
2003, Ob-90587, je bil v 3. točki pomotoma objavljen tretji odstavek “Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog in
vrednosti preloženih projektov bo strokovna
komisija določila prag višine doseženih
točk, nad katero se odobri sofinanciranje
projektov ter višino sofinanciranja posameznega projekta.“, ki ne velja.
Uredništvo
Ob-90907
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske unije za izvedbo javnih razpisov, Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade objavlja
javni razpis za gradbena dela
Naslov: Komponenta 2: Prenova mejnih
prehodov Metlika, Rogatec, Slovenska
vas
Lokacija: – Metlika, Rogatec, Slovenska
vas
1. Številka objave
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0107.01.02.
4. Financiranje: Phare SI 0107.01.02.
5. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.
Pogodba
6. Opis projekta
Predmet razpisa je izvedba treh mejnih
prehodov na bodoči zunanji meji Evropske
unije.
Dela vključujejo gradbena dela, elektro
dela, strojna dela in zunanjo ureditev.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
Predmet razpisa je razdeljen v tri sklope, in sicer:
1. sklop: Mejni prehod Metlika,
2. sklop: Mejni prehod Rogatec,
3. sklop: Mejni prehod Slovenska vas.
Ponudnik lahko ponudi enega, dva ali
vse sklope skupaj.
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Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz
držav članic Evropske Unije in držav in območij ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali
posebna določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega bo pogodba financirana ter Turčije, Malte in Cipra. Vse blago
ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora
izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopku ali stanj navedenem v Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe
z zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij
in podizvajalci) lahko predložijo samo ponudbe za razpisana dela za en sklop, dva
sklopa ali tri sklope kot zahtevano v razpisni
dokumentaciji. Vsak sklop del bo predmet
ločene pogodbe.
Ponudbe za variantne rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku,
ki presega 2% ponudbene cene vključno z
davki, v EUR. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnik(om) vrnjena
po zaključku postopka javnega razpisa in
uspešnemu ponudniku(om) po podpisu
pogodbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh od dneva, ko ponudnik prejeme
od naročnika podpisano pogodbo v podpis. V primeru, ko izbrani ponudnik ne predloži take garancije v predpisanem roku, bo
pogodba nična. Pripravljena je lahko nova
pogodba in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Informativni sestanek bo organiziran za
potencialne ponudnike za projekt Prenova
mejnih prehodov Metlika, Rogatec, Slovenska vas, in sicer 17. 4. 2003 ob 9. uri po
lokalnem času v sejni sobi (1. nadstropje)
Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
Ogledi kraja gradbišča bodo sledili po
informativnem sestanku, in sicer:
1. sklop: Mejni prehod Metlika: dne
17. 4. 2003 po informativnem sestanku na
mejnem prehodu Metlika,
3. sklop: Mejni prehod Slovenska vas:
dne 17. 4. 2003 ob 12. uri na mejnem prehodu Slovenska vas,
2. sklop: Mejni prehod Rogatec: dne
17. 4. 2003 ob 16. uri na mejnem prehodu
Rogatec.
Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.
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14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od roka za oddajo
ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 10 mesecev po
izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del;
– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 2000, 2001 in 2002
mora znašati najmanj:
• sklop 1: EUR 3,800,000.00;
• sklop 2: EUR 1,200,000.00;
• sklop 3: EUR 800,000.00;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj:
• sklop 1: EUR 470,000.00;
• sklop 2: EUR 150,000.00;
• sklop 3: EUR 100,000.00.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za:
razpisno dokumentacijo v višini 500,00
EUR na račun: banka VIPA d.d., Nova Gorica, št. računa 5075742 SWIFT VIPASI.2X
(za tuje ponudnike) ali v SIT na transakcijski
račun 14000-0507574213, banka VIPA
d.d., Nova Gorica (za domače ponudnike),
s pripisom “Za razpisno dokumentacijo
“Komponenta 2: Prenova mejnih prehodov
Metlika, Rogatec, Slovenska vas, št.
Sl 0107.01.02“. Za vplačila v SIT je veljaven
prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na
dan objave tega razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v
obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, faks
+386/5/30-24-493 (z navedbo številke objave iz 1. točke) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v 19. točki Naročnik/svetovalni inženiring mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom
za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
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Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 28. 5. 2003 do 9. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, tel. +386(0)1/478-18-06,
faks +386(0)1/478-18-05.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 10. uri na
Servisu skupnih služb vlade, Gregorčičeva
25a, Ljubljana, velika sejna soba.
21. Pravna osnova: PHARE: uredba sveta (EEC) št. 3906/89 z dne 18. december
1989 o ekonomski pomoči določenim državam srednje in vzhodne Evrope.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-90908
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2
(OG RS 39/00) and according to Articles
117 118 of the European Union Regulations
and Procedures of Public Tender Performed
the Republic of Slovenia, The Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government
announces
Works Procurement Notice
for
Title: Component 2: Construction of
Border Crossing Posts Metlika,
Rogatec and Slovenska vas
Location:
– Metlika, Dolenjska region, Slovenia
– Rogatec, Štajerska region, Slovenia
– Slovenska vas, Dolenjska region,
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open tender procedure.
3. Programme: Phare Programme No
SI 0107.01.02.
4. Financing:
Budget
line
SI 0107.01.02.
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Contract specification
6. Contract description
The activities following this tender are
related to the establishment of the Component 2 of the State Border Control at
three Border Crossings located on the
Future External Border of the European
Community.
Works shall include construction works,
electrical works, mechanical works and external features.
7. Number and titles of lots
Three lots:
1. lot: Construction of Border Crossing
Post Metlika,
2. lot: Construction of Border Crossing
Post Rogatec,
3. lot: Construction of Border Crossing
Post Slovenska vas.
The respective Tenderer shall make his
offer for one single lot or for all lots.

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural
and legal persons (participating either individually or in grouping – joint
venture/consortium of tenderers) of the
Member States and the countries and territories of the regions covered and/or authorized by the Regulation or the specific instruments applicable to the PHARE
programme under which the contract is financed and Turkey, Malta and Cyprus. All
goods provided for in the contract must
originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are not
in any of the situations listed in Section 2.3
of the Manual of Instructions for External
Relations contracts (available from the
following
Internet
address:
http://
europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and subcontractors) shall submit their offers for one
single lot, two or three lots as required in
the Tender Dossier. Each lot shall form a
separate contract.
Tenders for a variant solution are not
acceptable.
11. Tender guarantee: tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price including
taxes in EUR when submitting their tender.
This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the
contract by all parties.
12. Performance guarantee: the successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EUR when countersigning the contract. This must be delivered within 28 days after receipt by the
tenderer of the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer
fails to provide such a guarantee within this
period, the contract will be void and a new
contract may be drawn up and sent to the
tenderer which has submitted the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
An information meeting will be organised
for prospevtive Tenderers for the project
Construction of Border Crosings Metlika,
Slovenska vas, Rogatec. Venue: The Municipality of Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, session room (1st floor) on
17/4/2003 at 9:00 a.m. local time.
Site visits for prospective Tenderers will
follow the information meeting as follows:
1. lot: Construction of Border Crossing
Post Metlika: on 17. 4. 2003 after the
above-mentioned information meeting.
Venue: Border Crossing Metlika.
3. lot: Construction of Border Crossing
Post Slovenska vas: on 17. 4. 2003 at
12:00 a.m. local time. Venue: Border
Crossing Slovenska vas.
2. lot: Construction of Border Crossing
Post Rogatec: on 17. 4. 2003 at 16:00 hrs
local time: Venue: Border Crossing Rogatec.
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Participation to the information meeting
and site visit is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The
Works must be completed within 10 months
after the issue of the Notice to Commence.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– each individual annual turnover in construction works for the years 2000, 2001
and 2002 should exceed:
• LOT 1: EUR 3,800,000.00;
• LOT 2: EUR 1,200,000.00;
• LOT 3: EUR 800,000.00;
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 4 projects
of the similar nature and complexity comparable to the tendered works during last 3
years;
– access to credit line which should exceed:
• LOT 1: EUR 470,000.00;
• LOT 2: EUR 150,000.00;
• LOT 3: EUR 100,000.00;
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has
the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, against
the proof that a non-refundable tender fee
of EUR 500.00, which excludes courier
delivery, has been credited to the banka
VIPA d.d., Nova Gorica, bank account No
5075742 SWIFT VIPASI.2X (for foreign
Tenderers) or in SIT to the, the banka VIPA
d.d., Nova Gorica, bank account No
14000-0507574213 (for local tenderers),
with the notice “For tender dossier “Component 2: Construction of Border Crossing
Posts Metlika, Rogatec and Slovenska vas”.
For the payments the selling exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day
of the announcement in the Official Gazette
of the Republic of Slovenia is relevant. The
tender dossier is also available for inspection at the premises of the Contsulting Engineer Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica. Tenders must be
submitted using the standard tender form
included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
Tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
fax No +386/5/30-24-493 (mentioning the
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Publication reference shown in item 1) at
least 21 days before the deadline for submission of Tenders given in item 19. The
Contracting Authority/Consulting Engineer
shall reply to all Tenderers’ questions at
least 11 days before the deadline for submission of Tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the
latest on 28. 5. 2003 at 9:00 a.m. local
time to the following address: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Tel. No.
+386(0)1/478-18-06,
Fax:
+386(0)1/478-18-05.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: tenders will
be opened on the same day, at the Joint
Services of the Government, Gregorčičeva
25a, Ljubljana in the session room at 10:00
a.m. local time.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989 on Economic aid to Certain Countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
Republic of Slovenia
Joint Services of the Government

– Lot 2. SME incubator Murska Sobota.
A Tenderer may bid for either one or both
Lots separately.
4. Contract value:
– Lot 1: 433.922,52 EUR and
– Lot 2. 949.702,04 EUR.
5. Date of award of the contract. 24th
July 2002.
6. Number of tenders received:
– for Lot 1: 4,
– for Lot 2: 2.
7. Name and address of successful tenderer:
– for Lot 1: Podjetje za gozdne gradnje
in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000
Maribor, Slovenia,
– for Lot 2. SGP Pomgrad d.d.,
Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota,
Slovenia.
The Municipality of Ljutomer

Št. 351-01-5/03-789

javni razpis
za sofinanciranje informativno
komunikacijskih in izobraževalnih
dejavnosti nevladnih organizacij v zvezi
z EU in slovenskim vključevanjem v EU
v letu 2003
1. Urad Vlade RS za informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
Urad) s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri
obveščanju javnosti o vključitvi Slovenije v
Evropsko unijo.
2. Predmet tega razpisa je sofinanciranje tistih informativno-komunikacijskih in
izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji, ki obravnavajo vključitev
Slovenije v Evropsko unijo in posledice
članstva v EU.
Nevladne organizacije lahko na razpisu
kandidirajo s projekti, ki bodo prispevali k
boljši informiranosti, večjemu poznavanju in
razumevanju posledic članstva v EU. Projekti morajo biti namenjeni slovenski javnosti in izvedeni v Sloveniji.
3. Urad želi s tem razpisom spodbuditi
zlasti:
3.1. Dejavnosti, ki bodo v okviru splošne teme, ki je predmet tega razpisa obravnavale naslednje vsebine:
a) prednosti in slabosti članstva v EU,
b) konkretne posledice vstopa v EU,
c) posledice vstopa za kmetijstvo in živilskopredelovalno industrijo,
d) možnosti sodelovanja v programih EU,
e) možnosti črpanja sredstev iz strukturnih in kohezijskega sklada EU,
f) ohranjanje kulturne identitete in nacionalne suverenosti,
g) reforma EU in njenih politik, v kakšno EU se vključujemo – razprava o prihodnosti EU.
3.2. Dejavnosti namenjene mladim (od
10. do 25. leta starosti), kmetom in podeželskemu prebivalstvu, invalidom in pripadnikom narodnih skupnosti.

Ob-90775

Sklep o izboru
Rekonstrukcija in izgradnja
podjetniškega inkubatorja v Ljutomeru
in Murski Soboti
Slovenija
PHARE 2000
1. Številka objave: Ob-69248.
2. Datum objave razpisa: 17. 5. 2002.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
– sklop 1: podjetniški inkubator Ljutomer in
– sklop 2: podjetniški inkubator v Murski Soboti.
Ponudnik lahko ponudi oba sklopa ali
vsakega posameznega.
4. Pogodbena vrednost:
– za lot 1: 433.922,52 EUR brez DDV,
– za lot 2: 949.702,04 EUR brez DDV,
5. Datum izbora: 24. 7. 2002.
6. Število prejetih ponudb:
– za lot 1: 4,
– za lot 2: 2.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
– za lot 1: Podjetje za gozdne gradnje in
hortikulturo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenija,
– za lot 2: SGP Pomgrad d.d., Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
Občina Ljutomer
Št. 351-01-5/03-789

Ob-90776

Works Contract Award Notice
Construction of SME incubators
(Ljutomer and Murska Sobota)
Slovenia
PHARE 2000
1. Publication reference: Ob-69249.
2. Publication date of the procurement
notice: 17th May 2002.
3. Lot number and lot title:
– Lot 1: SME incubator Ljutomer, and

Št. 469/2003
Ob-90900
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS
66/01, 103/01, 53/02, 80/02, 88/02) in
Programa obveščanja slovenske javnosti o
EU in slovenskem vključevanju (sklep 11.
seje Vlade RS z dne 8. maja 1997) Urad
Vlade RS za informiranje objavlja
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3.3. Dejavnosti, pri katerih sodeluje in
se mrežno povezuje več NVO.
4. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji.
Pod pojmom nevladne organizacije razumemo organizacije, ki imajo naštete značilnosti:
– so prostovoljno ustanovljene in formalizirane;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od vlade, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij;
– njihovi cilji in vrednote niso v službi
lastnih koristi organizacije, ampak delovanje v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih ali samo stanovskih interesov
svojih članov;
– in so pravno-formalno organizirane kot
društvo, zasebni zavod ali ustanova.
5. Nevladne organizacije lahko na razpis prijavijo projekte, ki potekajo oziroma
bodo potekali v Sloveniji v letu 2003 in bodo končani do 1. novembra 2003.
Projekti, ki so se pričeli pred objavo tega razpisa, da lahko kandidirajo samo v primeru, če ne bodo končani pred 1. junijem
2003.
6. Urad ima za sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2003 na razpolago približno 20
milijonov SIT.
7. Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral na
podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ do 75% celotne vrednosti projekta.
8. Urad bo sledil cilju financiranja večjega števila manjših projektov. Najvišja vrednost sofinanciranja posameznega projekta
je 600.000 SIT. Odločitev o številu financiranih projektov bo sprejeta na podlagi ocene prispelih prijav.
9. Urad bo pri izbiri projektov, ki bodo
sofinancirani, upošteval naslednja merila:
9.1. Izobraževalni, informativno komunikacijski pomen projekta z vidika obravnavanih vsebin, doseganja ciljnih javnosti in povezovanja NVO (do 70% točk).
9.2. Stroškovnik projekta (do 20% točk).
9.3. Reference organizacije, nosilca in
sodelavcev projekta (do 10% točk).
10. Posamezna organizacija lahko na
razpis prijavi več projektov.
11. Prijave na razpis morajo prispeti na
naslov: Urad vlade za informiranje, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, in sicer do torka, 22.
aprila 2003 do 14. ure.
Upoštevane bodo tudi vse prijave, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 22.
aprila 2003.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen “Ne odpiraj - vloga
– razpis NVO“.
12. Odpiranje vlog bo potekalo 23. aprila 2003 v prostorih Urada in ne bo javno.
13. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o odločitvi Urada obveščene
najkasneje do petka, 16. maja 2003.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani http://evropa.gov.si, naročite
jo lahko na tel. 01/478-26-40 ali na e-naslov: evrofon@gov.si.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba:
Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov:
lidija.herek@gov.si.
Urad Vlade RS za informiranje
Št. 324-09-4/2003
Ob-90873
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. 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 in 88/02),
67. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS,
št. 54/00) in Programa spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za
proračunsko leto 2003, sprejetega 21. januarja 2003, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje postopkov pridobitve
akreditacije in priprave na postopke
akreditacije za kontrolne organizacije
1. Neposredni uporabnik
Uporabnik proračunskih sredstev je Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana.
2. Namen in predmet razpisa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju: MKGP) želi s sofinanciranjem spodbuditi kontrolne organizacije, ki izvajajo kontrolo nad kmetijskimi pridelki oziroma živili, da za potrebe uradne
kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora
pridobijo akreditacijsko listino v skladu s
standardom SIST EN 45011. Cilj javnega
razpisa je pridobitev čim več akreditacijskih
listin kot dokaz usposobljenosti za izvajanje
kontrole nad posameznimi skupinami kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje postopkov akreditacije in priprave na
postopek akreditacije organizacijam, ki izvajajo kontrolo nad kmetijskimi pridelki oziroma živili. Pri dodelitvi sredstev posameznemu upravičencu se upošteva pridobitev
akreditacijske listine, ki jo je izdala Slovenska akreditacija ali pridobitev tuje akreditacijske listine, ki jo je izdala tuja nacionalna
akreditacijska organizacija, ki je priznana s
strani Evropskega združenja za akreditacijo
(EA). Skrajni rok za pridobitev akreditacijske listine je 30. 6. 2004.
Predmet sofinanciranja je torej delno povračilo stroškov:
– akreditacijskih služb v skladu z njihovim cenikom;
– vezanih na delo svetovalnih organizacij pri pripravi upravičenca na postopek pridobitve akreditacije za obdobje, ki je predmet razpisa;
– stroškov izobraževanja osebja, ki skrbi
za zagotavljanje sistema kakovosti za obdobje, ki je predmet razpisa;
– vezanih na delo osebja, ki skrbi za zagotavljanje sistema kakovosti.
3. Pogoji sodelovanja

Na razpis se lahko javijo kontrolne organizacije, ki izvajajo kontrolo nad kmetijskimi
pridelki oziroma živili in imajo s strani MKGP
vsaj dve določitvi na osnovi Zakona o kmetijstvu.
Sofinanciranje postopkov akreditacije in
priprave na postopke akreditacije ne sme
biti predmet preteklih sofinanciranj s strani
MKGP.
4. Merila za izbor:
– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov sofinanciranja (do
5 točk);
– upravičenci, ki imajo že sklenjeno pogodbo s Slovensko akreditacijo ali katero
tujo akreditacijsko organizacijo, ki je priznana s strani Evropskega združenja za akreditacijo (EA) (do 5 točk);
– upravičenci, ki imajo več določitev na
osnovi Zakona o kmetijstvu vendar ne manj
kot dve (do 5 točk);
– upravičenci, ki so že pridobili katero
akreditacijsko listino iz serije EN 45000 ali
SIST EN/IEC 17025 (do 5 točk).
Podrobnejša merila so določena in jih
vsebuje razpisna dokumentacija.
5. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa je
8,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6631-Politika kakovosti.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog in doseženih meril iz 4. točke tega
razpisa, vendar ne more preseči 70% vrednosti upravičenih stroškov posameznega
projekta.
Posamezen upravičenec pa je upravičen
največ do 4,000.000 SIT.
6. Obdobje za porabo sredstev in dokazila
Sofinanciranje po tem razpisu se bo začelo v letu 2003, in sicer po opravljenem
ocenjevalnem postopku, sprejetem sklepu
o sofinanciranju ter po sklenitvi pogodbe.
Sofinanciranje po tem razpisu se bo končalo 24. 10. 2003, to je rok, do katerega
morajo upravičenci na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z zahtevkom za izplačilo dostaviti spodaj navedena dokazila, ki so:
– kopije računov akreditacijskih služb;
– kopije računov svetovalnih organizacij,
ki so sodelovale pri pripravi upravičenca na
postopek pridobitve akreditacije za obdobje, ki je predmet razpisa;
– poročilo o opravljenih aktivnostih
osebja z vrednotenjem porabljenih ur v skladu s predlagano finančno konstrukcijo;
– kopije potrdil z vrednotenimi stroški kotizacije, ki se nanašajo na strokovno izobraževanje osebja;
– kopijo sklenjene pogodbe med upravičencem in akreditacijsko službo iz katere
je razvidno, da se upravičenec prijavlja za
akreditacijo v skladu s standardom SIST EN
45011.
7. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, podrobnejša navodila so
navedena v razpisni dokumentaciji mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana, do vključno 17. aprila 2003 do 12. ure v zaprti ovojnici pod
oznako “Ne odpiraj, vloga na razpis - kon-
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trolne organizacije“. Na prednji strani ovojnice mora biti zapisana še številka objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, na hrbtni strani pa mora biti navedeni polni naslov
pošiljatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
18. aprila 2003, ob 12. uri, v sobi 643
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58 v Ljubljani. Prispele vloge bo pregledala in ocenila komisija,
ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
9. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dobijo v tajništvu Sektorja za
varnost in kakovost hrane Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Vse dodatne informacije o razpisu lahko vlagatelji dobijo vsak delovni dan med
9. in 11. uro, po tel. 01/478-91-09 ali
01/478-91-78.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 324-09-3/2003
Ob-90876
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 in 88/02), 67. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) in Programa
spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil za proračunsko leto 2003,
sprejetega 21. januarja 2003, Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
o uvajanju preskusnih metod za
fizikalno, kemijske in senzorične
parametre ter metod za ugotavljanje
potvorb v mleku in mlečnih izdelkih
1. Neposredni uporabnik
Uporabnik proračunskih sredstev je Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana.
2. Namen in predmet razpisa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju: MKGP) želi s sofinanciranjem spodbuditi organizacije za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil in druge raziskovalne organizacije, da uvedejo čim več EU preskusnih metod za fizikalno, kemijske in senzorične
parametre ter metod za ugotavljanje potvorb
v mleku in mlečnih izdelkih za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora z namenom vzpostavitve in izvajanja
EU primerljivega nadzora pri zagotavljanju
kakovosti mleka in mlečnih izdelkov.

Predmet javnega razpisa je uvajanje preskusnih metod v mleku in mlečnih izdelkih v
skladu z Uredbo Komisije 213/2001/EC z
dne 9. januarja 2001 o določitvi podrobnih
pravil za aplikacijo Uredbe Sveta
1255/1999, ki se nanaša na anlizne metode in vrednotenje kakovosti mleka in mlečnih izdelkov.
Predmet sofinanciranja je torej delno povračilo stroškov:
– vezanih na delo osebja, ki skrbi za zagotavljanje sistema kakovosti oziroma uvajanje posameznih preskusnih metod;
– sodelovanja v med-laboratorijskih primerjalnih preskusih, ki se nanašajo na prijavljene preskusne metode;
– kalibracije inštrumentov pri uvajanju
posameznih preskusnih metod za zagotovitev meroslovne sledljivosti;
– vezanih na strokovno izobraževanje
osebja, ki skrbi za zagotavljanje sistema kakovosti oziroma za uvajanje posameznih
preskusnih metod iz navedenega področja
in za obdobje, ki je predmet razpisa;
– izdelava standardnih operacijskih postopkov (SOP-ov) za uvedene metode iz
zgoraj navedene Uredbe Komisije.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko javijo organizacije za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil (organizacije, ki imajo s strani
MKGP določitev na osnovi Zakona o
kmetijstvu) in druge raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport za opravljanje
raziskovalne dejavnosti in delujejo na
področju preskušanja mleka in mlečnih
izdelkov.
Sofinanciranje postopkov uvedbe preskusnih metod ne sme biti predmet preteklih sofinanciranj s strani MKGP.
4. Merila za izbor:
– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja (do 5
točk);
– upravičenci, ki bodo uvedli večje število preskusnih metod vendar ne manj kot
13 (do 10 točk);
– upravičenci, ki bodo uvedli bolj zahtevne preskusne metode (do 5 točk);
– upravičenci, ki bodo uvedli preskusne
metode za različne mlečne izdelke (do 5
točk);
– upravičenci, ki že imajo akreditacijsko
listino za določeno število preskusnih metod iz navedenega področja (do 10 točk).
Podrobnejša merila so določena in jih
vsebuje razpisna dokumentacija.
5. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa je
9,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6631-Politika kakovosti.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog in doseženih meril iz 4. točke tega
razpisa, vendar ne more preseči 70% vrednosti upravičenih stroškov posameznega
projekta.
Posamezen upravičenec pa je upravičen
največ do 6,500.000 SIT.
6. Obdobje za porabo sredstev in dokazila
Sofinanciranje po tem razpisu se bo začelo v letu 2003, in sicer po opravljenem
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ocenjevalnem postopku, sprejetem sklepu
o sofinanciranju ter po sklenitvi pogodbe.
Sofinanciranje po tem razpisu se bo končalo 24. 10. 2003, to je zadnji rok, do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z
zahtevkom za izplačilo dostaviti spodaj navedena dokazila, ki so:
– poročilo o opravljenih aktivnostih
osebja, ki skrbi za zagotavljanje sistema kakovosti oziroma za uvajanje posameznih
preskusnih metod z vrednotenjem porabljenih ur v skladu s predlagano finančno konstrukcijo;
– kopije računov povezanih s stroški kalibracij merilnih inštrumentov;
– kopije računov povezanih s sodelovanjem v med-laboratorijskih primerjalnih preskusih;
– kopije standardnih operacijskih postopkov (SOP-ov) za prijavljene preskusne
metode;
– kopije potrdil z vrednotenimi stroški kotizacije, ki se nanašajo na strokovno izobraževanje osebja, ki je predmet tega razpisa.
7. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, podrobnejša navodila so
navedena v razpisni dokumentaciji mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana, do vključno 17. aprila 2003 do 12. ure v zaprti ovojnici pod
oznako “Ne odpiraj, vloga na razpis - preskusne metode mleko in mlečni izdelki“. Na
prednji strani ovojnice mora biti zapisana še
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, na hrbtni strani pa mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
18. aprila 2003, ob 10. uri, v sobi 643
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58 v Ljubljani. Prispele vloge bo pregledala in ocenila komisija,
ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
9. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dobijo v tajništvu Sektorja za
varnost in kakovost hrane Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Vse dodatne informacije o razpisu lahko vlagatelji dobijo vsak delovni dan med
9. in 11. uro, po tel. 01/478-91-09 ali
01/478-91-78.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 324-09-2/2003
Ob-90878
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. 118/02), Zakona
o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00,79/01 in 30/02), Pravilnika o po-
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stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01,
53/02, 80/02 in 88/02), 67. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) in
Programa spremljanja kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil za proračunsko leto
2003, sprejetega 21. januarja 2003, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
o uvajanju preskusnih metod v mleku
za potrebe uradne kontrole oziroma
inšpekcijskega nadzora
1. Neposredni uporabnik
Uporabnik proračunskih sredstev je Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana.
2. Namen in predmet razpisa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju: MKGP) želi s sofinanciranjem spodbuditi organizacije za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil, da uvedejo čim več EU preskusnih metod v mleku za potrebe uradne
kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora z
namenom vzpostavitve in izvajanja EU primerljivega nadzora katerega končni cilj je
zagotavljanje maksimalne zaščite potrošnikom.
Predmet javnega razpisa je uvedba preskusnih metod v mleku v skladu z:
– Odločbo Komisije 91/180/EEC z dne
14. februarja 1991 o določitvi nekaterih analiznih metod in vzorčenja za surovo in toplotno obdelano mleko;
– Odločbo Komisije 92/608/EEC z dne
14. novembra 1992 o določitvi analiznih
metod in vzorčenja toplotno obdelanega
mleka za prehrano ljudi.
Predmet sofinanciranja je torej delno povračilo stroškov:
– vezanih na delo osebja, ki skrbi za zagotavljanje sistema kakovosti oziroma za
uvajanje posameznih preskusnih metod;
– sodelovanja v med-laboratorijskih primerjalnih preskusih, ki se nanašajo na prijavljene preskusne metode;
– kalibracije inštrumentov pri uvajanju
posameznih preskusnih metod za zagotovitev meroslovne sledljivosti;
– vezanih na strokovno izobraževanje
osebja, ki skrbi za zagotavljanje sistema kakovosti oziroma za uvajanje posameznih
preskusnih metod iz navedenega področja
in za obdobje, ki je predmet razpisa;
– izdelava standardnih operacijskih postopkov (SOP-ov) za uvedene metode iz
zgoraj navedenih Odločb Komisije.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko javijo organizacije za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil, ki imajo s strani MKGP določitev na osnovi Zakona o kmetijstvu za opravljanje preskušanj na področju mleka in
mlečnih izdelkov.
Sofinanciranje postopkov uvedbe preskusnih metod ne sme biti predmet preteklih sofinanciranj s strani MKGP.
4. Merila za izbor:
– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja (do 5
točk);
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– upravičenci, ki bodo uvedli večje število preskusnih metod vendar ne manj kot
14 (do 10 točk);
– upravičenci, ki bodo uvedli bolj zahtevne preskusne metode (do 5 točk);
– upravičenci, ki bodo uvedli preskusne
metode za večje število različnih parametrov (do 5 točk);
– upravičenci, ki že imajo akreditacijsko
listino za določeno število preskusnih metod iz navedenega področja (do 10 točk).
Podrobnejša merila so določena in jih
vsebuje razpisna dokumentacija.
5. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa je
10,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6631-Politika kakovosti.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog in doseženih meril iz 4. točke tega
razpisa, vendar ne more preseči 70% vrednosti upravičenih stroškov posameznega
projekta.
Posamezen upravičenec pa je upravičen
največ do 7,000.000 SIT.
6. Obdobje za porabo sredstev in dokazila
Sofinanciranje po tem razpisu se bo začelo v letu 2003, in sicer po opravljenem
ocenjevalnem postopku, sprejetem sklepu
o sofinanciranju ter po sklenitvi pogodbe.
Sofinanciranje po tem razpisu se bo končalo 24. 10. 2003, to je skrajni rok, do
katerega morajo upravičenci na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z zahtevkom za izplačilo dostaviti spodaj
navedena dokazila, ki so:
– poročilo o opravljenih aktivnostih
osebja, ki skrbi za zagotavljanje sistema
kakovosti oziroma uvajanja posameznih
preskusnih metod z vrednotenjem porabljenih ur v skladu s predlagano finančno
konstrukcijo;
– kopije računov povezanih s stroški kalibracij merilnih inštrumentov;
– kopije računov povezanih s sodelovanjem v med-laboratorijskih primerjalnih preskusih;
– kopije standardnih operacijskih postopkov (SOP-ov) za prijavljene preskusne
metode;
– kopije potrdil z vrednotenimi stroški kotizacije, ki se nanašajo na strokovno izobraževanje osebja, ki je predmet tega razpisa.
7. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga mora biti dostavljena na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, do vključno 17. aprila 2003, do 12.
ure v zaprti ovojnici pod oznako “Ne odpiraj, vloga na razpis-mleko“. Na prednji strani ovojnice mora biti zapisana še številka
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
na hrbtni strani pa mora biti naveden polni
naslov pošiljatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
18. aprila 2003, ob 11. uri, v sobi 643
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58 v Ljubljani. Prispele vloge bo pregledala in ocenila komisija,

ki jo je imenoval Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
9. Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od
datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dobijo v tajništvu Sektorja za
varnost in kakovost hrane Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Vse dodatne informacije o razpisu lahko vlagatelji dobijo vsak delovni dan med
9. in 11. uro, po tel. 01/478-91-09 ali
01/478-91-78.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 324-09-1/2003
Ob-90882
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 in 88/02), 67. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) in Programa
spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil za proračunsko leto 2003,
sprejetega 21. januarja 2003, Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje postopkov razširitve
akreditacije in priprave na postopek
razširitve akreditacije za kmetijske
pridelke oziroma živila organizacijam
za ugotavljanje skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil in drugim
raziskovalnim organizacijam za
potrebe uradne kontrole oziroma
inšpekcijskega nadzora
1. Neposredni uporabnik
Uporabnik proračunskih sredstev je Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana.
2. Namen in predmet razpisa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju: MKGP) želi s sofinanciranjem spodbuditi organizacije za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil in druge raziskovalne organizacije, da za potrebe uradne kontrole oziroma
inšpekcijskega nadzora uvedejo čim več
preskusnih metod na področju preskušanja
kmetijskih pridelkov oziroma živil. Cilj javnega razpisa je pridobitev čim več akreditacijskih listin kot dokaz usposobljenosti za preskušanje posameznih skupin kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje postopkov razširitve akreditacije in priprave na postopek razširitve akreditacije za
kmetijske pridelke oziroma živila organizacijam za ugotavljanje skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil in drugim raziskovalnim organizacijam za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora glede
kakovosti, ki bodo že pridobljeno akredita-
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cijo razširili z vsaj osmimi novimi metodami
za največ dve skupini kmetijskih pridelkov
oziroma živil, ki sodijo v področje vsebine
Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) in
niso urejeni z drugimi posebnimi zakoni za
posamezne kmetijske pridelke oziroma živila. Pri dodelitvi sredstev posameznemu
upravičencu se upošteva pridobitev akreditacijske listine, ki jo je izdala Slovenska
akreditacija ali pridobitev tuje akreditacijske
listine, ki jo je izdala tuja nacionalna akreditacijska organizacija, ki je priznana s strani
Evropskega združenja za akreditacijo (EA).
Skrajni rok za pridobitev akreditacijske listine, ki bo razširila obstoječo akreditacijo je
30. 4. 2004.
Predmet sofinanciranja je torej delno povračilo stroškov:
– akreditacijskih služb v skladu z njihovim cenikom;
– izobraževanja osebja, ki skrbi za zagotavljanje sistema kakovosti oziroma za uvajanje posameznih preskusnih metod iz navedenega področja in za obdobje, ki je
predmet razpisa;
– vezanih na delo vodje kakovosti in
ostalega osebja, ki skrbi za zagotavljanje
sistema kakovosti oziroma za uvajanje posameznih preskusnih metod;
– sodelovanja v med-laboratorijskih primerjalnih preskusih, ki se nanašajo na področje razširitve akreditacije;
– kalibracij inštrumentov za zagotovitev
meroslovne sledljivosti.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko javijo organizacije za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil (organizacije, ki imajo s strani
MKGP določitev na osnovi Zakona o kmetijstvu) in druge raziskovalne organizacije, ki
so vpisane v evidenco Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za opravljanje raziskovalne dejavnosti in delujejo na področju
preskušanja kakovosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil, s sedežem v Republiki Sloveniji in bodo svojo akreditacijo razširile v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
Sofinanciranje postopkov razširitve akreditacije in priprave na postopek razširitve
akreditacije ne sme biti predmet preteklih
sofinanciranj s strani MKGP.
4. Merila za izbor:
– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov sofinanciranja (do
5 točk);
– upravičenci, ki bodo prej pridobili akreditacijsko listino (do 10 točk);
– upravičenci, ki bodo svojo akreditacijo razširili z bolj zahtevnimi preskusnimi metodami za posamezno skupino kmetijskih
pridelkov oziroma živil (do 5 točk);
– upravičenci, ki bodo svojo akreditacijo razširili z večjim številom preskusnih metod, vendar ne z manj kot osmimi metodami
za največ dve skupini kmetijskih pridelkov
oziroma živil (do 10 točk);
– upravičenci, ki že imajo akreditacijsko
listino za posamezno skupino kmetijskih pridelkov oziroma živil (do 10 točk).
Podrobnejša merila so določena in jih
vsebuje razpisna dokumentacija.
5. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa je
28,000.000 SIT.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6631-Politika kakovosti.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog in doseženih meril iz 4. točke tega
razpisa, vendar ne more preseči 70% vrednosti upravičenih stroškov posameznega
projekta.
Posamezen upravičenec pa je upravičen
največ do 7,500.000 SIT.
6. Obdobje za porabo sredstev in dokazila
Sofinanciranje po tem razpisu se bo začelo v letu 2003, in sicer po opravljenem
ocenjevalnem postopku, sprejetem sklepu
o sofinanciranju ter po sklenitvi pogodbe.
Sofinanciranje po tem razpisu se bo končalo 24. 10. 2003, to je zadnji rok, do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z
zahtevkom za izplačilo dostaviti spodaj navedena dokazila, ki so:
– kopije računov akreditacijskih služb;
– kopije potrdil z vrednotenimi stroški kotizacije, ki se nanašajo na strokovno izobraževanje osebja za obdobje, ki je predmet
tega razpisa;
– poročilo o opravljenih aktivnostih vodje kakovosti in ostalega osebja z vrednotenjem porabljenih ur v skladu s predlagano
finančno konstrukcijo;
– kopije računov povezanih s sodelovanjem v med-laboratorijskih primerjalnih preskusih iz področij za katere upravičenec razširja akreditacijo;
– standardni
operacijski
postopki
(SOP-i) za metode s katerimi upravičenec
razširja svojo akreditacijo;
– kopije računov povezanih s stroški kalibracij inštrumentov, ki zagotovljajo meroslovno sledljivost;
– kopijo sklenjene pogodbe med upravičencem in akreditacijsko službo ali poročilo
o izvedeni presoji s strani akreditacijske organizacije iz katere je razvidno, da upravičenec razširja akreditacijo z vsaj osmimi novimi
preskusnimi metodami za največ dve skupini
kmetijskih pridelkov oziroma živil.
7. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, podrobnejša navodila so
navedena v razpisni dokumentaciji, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana, do vključno 17. aprila 2003 do 12. ure v zaprti ovojnici pod
oznako “Ne odpiraj, vloga na razpis – razširitev akreditacije“. Na prednji strani ovojnice mora biti zapisana še številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, na hrbtni
strani pa mora biti navedeni polni naslov
pošiljatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
18. aprila 2003, ob 9. uri, v sobi 643 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58 v Ljubljani. Prispele
vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki
jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
9. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od datuma odpiranja vlog.
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10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dobijo v tajništvu Sektorja za
varnost in kakovost hrane Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Vse dodatne informacije o razpisu lahko vlagatelji dobijo vsak delovni dan med
9. in 11. uro, po tel. 01/478-91-09 ali
01/478-91-78.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-90969
Na podlagi 4. točke 82. člena Zakona o
varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93, 1/96,
56/99, 22/00 in 97/02) in 7. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01,
53/02 in 88/02) objavlja Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo
javni razpis
za pripravo in izvedbo Programa
sofinanciranja ekološke sanacije
planinskih koč na področju čiščenja
odpadnih vod v letih 2003 in 2004
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij na področju ekološke sanacije planinskih koč, to je izgradnje objektov
za čiščenje odpadnih vod iz planinskih koč
z nepovratnimi sredstvi Proračuna Republike Slovenije v letih 2003 in 2004, v predvideni skupni vrednosti 20 mio SIT oziroma
10 mio SIT letno.
Sredstva za sofinanciranje izvedbe Programa sofinanciranja ekološke sanacije planinskih koč na področju čiščenja odpadnih
vod so zagotovljena v proračunu Republike
Slovenije za leto 2003 v višini 10 mio SIT in
v proračunu Republike Slovenije za leto
2004 v višini 10 mio SIT.
2. Predmet javnega razpisa so le tiste
investicije:
– za katere je pripravljena investicijska
dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 115/02) in
– katerih gradnja se bo pričela v letu
2003 oziroma 2004 in končala bodisi v letu
2003, 2004 ali 2005.
II. Upravičenci do prijave
Upravičenci do prijave so investitorji planinska društva.
Do prijave je upravičeno planinsko društvo, ki v imenu enega ali več planinskih društev nastopa kot prijavitelj oziroma investitor
ali kot pooblaščeni nosilec investitorskih poslov v primeru, da je prijavljena investicija
predmet financiranja dveh ali več planinskih
društev.
Če je planinsko društvo nosilec investitorskih poslov za dve ali več društev, mora
biti od ostalih društev, na podlagi medsebojne pogodbe, pooblaščeno za vodenje
investitorskih poslov s tem, da mora vsako
od posameznih planinskih društev izpolnjevati vse pogoje za upravičenost do prijave.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) bo v takem primeru pogodbo o sofinanciranju sklenilo s pooblaščenim planinskim društvom.
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Do prijave so upravičena samo planinska društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so organizirana v skladu z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95,
89/99) in
– da imajo sprejet temeljni akt društva
(pravila društva).
III. Pogoji za upravičenost do prijave
Na področju čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda mora prijavitelj izpolnjevati pogoje, ki izhajajo iz Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS,
št. 103/02).
Za upravičenost do prijave mora planinsko društvo zagotoviti, da bo takoj po zaključku izgradnje na čistilno napravo priključena celotna načrtovana obremenitev populacijskih ekvivalentov (PE).
IV. Način in pogoji sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo izbrane investicije za ekološko sanacijo planinskih koč
v diferenciranih deležih, predvidoma od
30% do 50%, na podlagi priznanih stroškov
investicije iz izvajalskih pogodb, odvisno od
izpolnjevanja prednostnih kriterijev oziroma
uvrstitve investicije na prioritetni vrstni red
ter od razpoložljivih sredstev proračuna
Republike Slovenije. Pri tem bodo upoštevane tudi določbe predpisov oziroma podzakonskih aktov, sprejetih na podlagi Zakona o varstvu okolja.
Ministrstvo si glede na obseg razpoložljivih sredstev, velikost in vrednost investicij, priznanih investicijskih vrednosti ter glede na zaprošena sredstva investitorjev, pridržuje pravico do spremembe navedenih
okvirnih deležev sofinanciranja.
Za izvedbo javnega razpisa in dodelitev
nepovratnih sredstev bo ministrstvo vodilo
poseben postopek na podlagi Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01,
53/02 in 88/02) v okviru katerega bo:
– vloge, ki ne ustrezajo predmetu javnega razpisa, vloge pri katerih prijavitelji ne
bodo izpolnili pogojev za upravičenost do
prijave ali zahtev glede načina prijave in nepopolne vloge, s sklepom zavrglo,
– formalno popolne vloge pa ocenilo na
podlagi meril iz javnega razpisa ter pripravilo prioritetni vrstni red investicij za vsako
področje iz predmeta javnega razpisa posebej.
Ministrstvo bo na podlagi ocen popolnih
vlog in priznanih investicijskih vrednosti ter
z upoštevanjem razpoložljivih sredstev proračuna Republike Slovenije pripravilo Program sofinanciranja ekološke sanacije planinskih koč na področju čiščenja odpadnih
vod v letih 2003 in 2004. V skladu s sprejetim proračunom Republike Slovenije za leto
2003 in 2004 ter ob upoštevanju možnih
predobremenitev, bo ministrstvo predvidenim prejemnikom nepovratnih sredstev, ki
se bodo uvrstili v ta program, izdalo odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Ministrstvo bo z izbranimi prejemniki nepovratnih sredstev sklenilo pogodbe o sofinanciranju in to le pod pogojem, da bodo
izpolnjene vse zahteve določene v odločbi
o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Ministrstvo bo svoje finančne obveznosti
po pogodbi o sofinanciranju poravnavalo v
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odobrenem deležu, po pogodbeni dinamiki, na podlagi prejemnikovih zahtevkov za
nakazilo sredstev, skupaj s priloženimi situacijami in računi, potrjenimi s strani nadzornega organa in odgovornega zastopnika investitorja. Izvajanje investicij bo ministrstvo
spremljajo po izstavljenih situacijah in z nadzorom na terenu.
Ostali pogoji za sofinanciranje so razvidni iz vzorca pogodbe o sofinanciranju, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
V. Dokumentacija
Prijavitelj je v skladu z javnim razpisom
in navodili v razpisni dokumentaciji dolžan
predložiti naslednjo dokumentacijo:
A) Ob prijavi na javni razpis – obvezno:
1. Vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na predpisanih obrazcih s podatki o
prijavitelju, o investiciji in o finančni konstrukciji investicije.
2. Dokazila o ustrezni organiziranosti planinskega društva.
3. Investicijsko dokumentacijo za prijavljeno investicijo, izdelano v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva
okolja (Ur. l. RS, št. 115/02).
4. Dokumentacijo o presoji vplivov na
okolje, če je ta po zakonu potrebna.
5. Izvleček iz projektne dokumentacije
in revizijsko poročilo za objekte, za katere
je revizija projektne dokumentacije po zakonu obvezna.
6. Gradbeno dovoljenje, izdano na podlagi Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
110/02, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) ali
najmanj dokazilo, da je investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve
vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, ali
– veljavno gradbeno dovoljenje ali veljavno enotno dovoljenje za gradnjo, izdano po določbah Zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86, Ur. l. RS,
št. 71/93-ZUN, 40/94-odločba US
69/94-odločba US, 59/9, 45/99,
42/00-odločba US, 52/00-ZGPro in
52/00, v nadaljnjem besedilu: ZGO) ali
– veljavno lokacijsko dovoljenje, izdano
po določbah Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86, Ur. l RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97,
9/2001-ZPPreb in 23/2002-odločba US,
v nadaljnjem besedilu: ZUN) in dokazilo, da
je investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve vložil zahtevo za
izdajo gradbenega dovoljenja na podlagi
ZGO ali
– veljavno odločbo o dovolitvi priglašenih del, izdano po določbah ZUN ali
– dokazilo, da je investitor pri pristojnem
upravnem organu za gradbene zadeve vložil zahtevo za izdajo enotnega dovoljenja za
gradnjo pred uveljavitvijo ZGO-1.
Za dokazilo, da je investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve
vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja šteje kopija vloge s potrdilom pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o prejemu ali kopija vloge s potrdilom o
oddaji priporočene pošiljke po pošti.
7. Ob prijavi na javni razpis – neobvezno:

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vrednotenje posebnih prednostnih meril so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji in niso obvezni del dokumentacije za prijavo na javni razpis, predstavljajo pa osnovo
za boljšo ocenitev prijavljene investicije, kar
je upoštevano v ocenjevalnem modelu.
B. Pred podpisom pogodbe
· Veljavno in pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano po določbah ZGO-1 ali lokacijsko informacijo za enostavne objekte,
za katere po ZGO-1 gradbeno dovoljenje ni
potrebno ali
– veljavno in dokončno gradbeno dovoljenje, izdano po določbah ZGO, ali
– veljavno in pravnomočno enotno dovoljenje za gradnjo, izdano po določbah
ZGO, ali
– pravnomočno odločbo o dovolitvi priglašenih del, izdano po določbah ZUN.
· Zapisnik o odpiranju ponudb, poročilo
o oddaji naročila in obvestilo o oddaji naročila ter o izbiri najugodnejšega izvajalca del.
· Pogodbo z izvajalcem del, skupaj s ponudbenim predračunom in terminskim planom izvedbe investicije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da po
svoji presoji in na stroške prijavitelja zahteva novo revizijo projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal z
naročilom revizije, se bo štelo, da je odstopil od prijave na javni razpis.
Med vrednotenjem prijav lahko komisija
za izvedbo postopka javnega razpisa od prijaviteljev zahteva dodatne informacije oziroma dodatno dokumentacijo. Če prijavitelj
dodatnih informacij oziroma zahtevane dodatne dokumentacije ne dostavi v zahtevanih rokih, komisija odloči na osnovi znanih
podatkov.
VI. Merila za ocenjevanje investicij
Splošno merilo za ocenjevanje investicij
Ministrstvo bo pri vrednotenju vlog upoštevalo višino finančne udeležbe lastnih sredstev v skladu z ocenjevalnim modelom, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Osnova za ugotavljanje finančne udeležbe lastnih sredstev so: sredstva planinskega društva, prispevki donatorjev, krediti – EKO sklada, j.s. in ostali krediti - domači ali tuji.
Merila za ocenjevanje investicij na področju čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda:
– gospodarnost tehnoloških rešitev,
– ravnanje z odpadnim blatom,
– občutljivost območja oziroma njegovega prispevnega območja in
– izkazan vpliv odpadnih vod na vir pitne
vode.
Model za ocenjevanje meril je sestavni
del razpisne dokumentacije.
VII. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijave v predpisani obliki
je do 20. 5. 2003. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure oddana v
vložišču ministrstva na naslovu: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, na original obrazcih, v zaprti kuverti, z navedbo naslova pošiljatelja
in napisom: “Prijava na javni razpis za pripravo in izvedbo programa ekološke sana-
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cije planinskih koč v letih 2003 in 2004 Ne odpiraj - vloga!“
Razpisna dokumentacija je kandidatom
na voljo vsak delovni dan od 31. 3. 2003
dalje med 8. in 15. uro na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo, 1000 Ljubljana,
Dunajska 48. Kandidati se lahko dogovorijo tudi za dostavo razpisne dokumentacije
po pošti, z Mani Šefran, tel. 01/47-87-320.
Kolikor prijava ne bo oddana na originalnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, bo vloga zavržena!
Za dodatne informacije lahko kandidati pokličejo na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Antonijo Dodič, tel.
01/30-94-227, vsak delovni dan med 13.
in 15. uro. Odgovori na vprašanja, pomembna za vse prijavitelje, bodo poslani vsem
prevzemnikom razpisne dokumentacije.
Komisija bo v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in pravilno označene vloge
pričela odpirati dne 21. 5. 2003, in sicer
po vrstnem redu prispetja.
Ministrstvo bo o izidu razpisa obvestilo
vse prijavitelje najkasneje v roku 45 dni po
končanem odpiranju.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-90930
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur.
l. RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega
gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91) in Zakona o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
1/00), splošnih pogojev poslovanja (11. 3.
2003) in na podlagi programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002-2006, Ministrstvo za gospodarstvo (27. 3. 2002), objavlja Javni
sklad RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za ugodnejše kredite malim in srednje
velikim podjetjem (v nadaljevanju:
MSP) v letu 2003.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je 1.820,000.000 SIT
ugodnejših kreditov MSP, ki jih razpisuje
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
malega gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad)
v sodelovanju z naslednjimi bankami: Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d., Banka Domžale d.d., Banka Koper d.d., Gorenjska
Banka d.d., Koroška banka d.d., Raiffeisen
Krekova Banka d.d., Nova kreditna banka
Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d.,
Poštna banka Slovenije d.d., SKB banka
d.d., Banka Zasavje d.d.
Celoten znesek kreditiranja je namenjen
za načrtovane dolgoročne kredite oziroma
najete kredite od 1. 1. 2003 dalje.
2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala podjetja (do 50 zaposlenih) in srednje velika
podjetja (do 125 zaposlenih) s sedežem v
Republiki Sloveniji, razen iz naslednjih področij, podpodročij, oddelkov, skupin, razredov in podrazredov po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
Področja:
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
B – Ribištvo
C – Rudarstvo
Oddelek:

27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo)
Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken
34.1 – Proizvodnja motornih vozil
Oddelek:
35.11 – Gradnja in popravilo ladij, čolnov
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (neodvisno podjetje
je tisto podjetje, v katerem veliko podjetje
ne razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi
pravicami večjimi od 25%) ali je v težavah
(podjetje je v težavah, če tekoča izguba in
izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega
leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Program, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost novih
zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik, lastna udeležba, podpora v lokalni oziroma
širši skupnosti, urejanje tehnične dokumentacije v skladu z zahtevami Evropske Unije.
2.2. Pogoji za dodeljevanje kreditov:
– prosilec lahko vloži zahtevek za kredit,
če znaša predračunska vrednost investicije
največ 90,000.000 SIT. Maksimalna višina
kredita je lahko največ 50% predračunske
vrednosti. Kredit lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– obrestna mera: TOM+1% letno, velja
od dokončne realizacije sklepa sklada pri
banki,
– stroški kredita: v skladu s tarifo banke,
– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji
bank,
– zgornje meje pri dodeljevanju državnih pomoči so v višini 15% od vrednosti
investicije za mala podjetja in 7,5% od vrednosti investicije za srednje velika podjetja,
– zgornje meje državnih pomoči, navedene v predhodni alinei, pomenijo združevanje različnih instrumentov, oziroma različnih vrst pomoči istemu prejemniku, kar preverja sklad s prijavnim listom.
3. Vsebina vloge za kredit:
1. prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec sklada dobite na sedežu sklada pri
Mikeln, na spletni strani www.jsmg-sklad.si
in na vseh enotah bank navedenih v tem
razpisu),
2. poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2002,
3. pozitiven bančni sklep o odobritvi posojila,
4. izjava podjetja, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
5. dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
a) za gospodarske družbe: BON-1,
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b) za SP: potrdilo o plačanih davkih od
pristojne izpostave,
6. dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno
pristojne izpostave Davčne uprave RS,
7. obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,
8. obvestilo o davčni številki,
9. izpis vseh zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave do
porabe namenskih sredstev. Sklad bo v Uradnem listu RS objavil datum, ko bodo sredstva porabljena.
Vse popolne in ustrezne vloge prispele
do vključno 5. 5. 2003, 5. 6. 2003, 5. 9.
2003 in nato vsakega petega v mesecu do
porabe sredstev, bo obravnavala Uprava
Sklada in o njih odločila najkasneje do dvajsetega v prihodnjem mesecu.
Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vlog
Vloge za dodelitev kredita pošljite na naslov: Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s
pripisom “Ne odpiraj – Vloga za ugodnejši
kredit“.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo. sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za
manjše popravke) obveščen s pozivom za
dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga,
ki prispe po porabi sredstev. Vloga, ki je
neustrezna, se zavrne.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-64, 02/234-12-72
in 02/234-12-74 ali na e-mail naslovu:
bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si in manfred.lepej@jsmg-sklad.si.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
Ob-90931
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur.
l. RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega
gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91) in Zakona o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
1/00), splošnih pogojev poslovanja (11. 3.
2003) in na podlagi programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002-2006, Ministrstvo za gospodarstvo (27. 3. 2002), objavlja Javni
sklad RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za odobravanje dolgoročnih
investicijskih kreditov za mlade
podjetnike v letu 2003
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1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je 100,000.000 SIT
ugodnejših dolgoročnih kreditov MSP, ki jih
razpisuje Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad).
Sklad bo kredite dodeljeval neposredno.
2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo podjetniki, ki
spadajo v skupino mladih podjetnikov. Za
mlade podjetnike štejejo podjetniki, ki so
zaključili šolanje pred manj kot desetimi leti
od dneva vložitve vloge in so po 1. 1. 1999
registrirali svoje podjetje.
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala podjetja (do 50 zaposlenih) in srednje velika
podjetja (do 125 zaposlenih) s sedežem v
Republiki Sloveniji, razen iz naslednjih področij, podpodročij, oddelkov, skupin, razredov in podrazredov po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
Področja:
A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
B – Ribištvo
C – Rudarstvo
Oddelek:
27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo)
Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken
34.1 – Proizvodnja motornih vozil
Oddelek:
35.11 – Gradnja in popravilo ladij, čolnov
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Za mlada podjetja štejejo tista podjetja,
kjer vsaj 50% lastnikov ustreza definiciji mladega podjetnika.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (neodvisno podjetje
je tisto podjetje, v katerem veliko podjetje
ne razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi
pravicami večjimi od 25%) ali je v težavah
(podjetje je v težavah, če tekoča izguba in
izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega
leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Program, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost novih
zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik, lastna udeležba, finančna podpora v lokalni
oziroma širši skupnosti, urejanje tehnične
dokumentacije v skladu z zahtevami Evropske Unije.
Zaradi dodelitve ugodnih sredstev rizični
skupini po tem razpisu in zaradi pomanjkanja podatkov o preteklih rezultatih poslovanja bo sklad uporabil, ob naštetih kvantitativnih merilih, tudi metode ocenitve podjetnikove sposobnosti po osebni predstavitvi
projekta.
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2.2. Pogoji za odobravanje neposrednih
kreditov:
– predračunska vrednost posamezne investicije lahko znaša največ 30,000.000
SIT. Maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti. Kredit
lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri
financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: 4% letno, nominalno,
– zavarovanje kredita se izvede v skladu
s pogoji sklada,
– stroške notarja, vpisa, zavarovanja in
cenitve zastavljenega premoženja plača kreditojemalec. sklad ne zaračunava stroškov
odobritve kredita,
– maksimalna odplačilna doba kredita je
7 let oziroma 10 let za podjetja, ki jih ustanovijo oziroma soustanovijo rizični skladi, z
možnostjo moratorija na odplačevanje glavnice največ dve leti in odplačevanje obresti
eno leto,
– skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti investicije za malo
in 7,5% za srednje veliko podjetje.
3. Vsebina vloge za neposredni kredit:
1. prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec sklada dobite na sedežu sklada
pri Mikeln in na spletni strani
www.jsmg-sklad.si),
2. poslovni načrt,
3. potrdilo o končanem šolanju mladega
podjetnika,
4. izjava podjetja, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
5. dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
a) za gospodarske družbe: BON-1,
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih od
pristojne izpostave,
6. dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno
pristojne izpostave Davčne uprave RS,
7. obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,
8. obvestilo o davčni številki,
9. izpis vseh zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave do
skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu. Sklad bo v Uradnem listu RS objavil
datum, ko bodo sredstva porabljena.
Vse popolne in ustrezne vloge prispele
do vključno 5. 5. 2003 in nato vsakega
petega v mesecu, bo obravnavala Uprava
Sklada in o njih odločila najkasneje do dvajsetega v prihodnjem mesecu.
Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vlog
Vloge za dodelitev kredita pošljite na naslov: Javni sklad RS za razvoj malega go-

spodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s
pripisom “Ne odpiraj – vloga za neposredni
kredit“.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za
manjše popravke) obveščen s pozivom za
dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga,
ki prispe po skupni odobritvi sredstev v razpisanem obsegu. Vloga, ki je neustrezna se
zavrne.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih
številkah:
02/234-12-64,
02/234-12-72 in 02/234-12-74 ali na
e-mail naslovu: bostjan.vidovic@jsmgsklad.si.
Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva
Št. 001/2003
Ob-90933
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– ZRTVS-C (Uradni list RS, št. 79/01) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: humoristična nanizanka – 10 oddaj po 25 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe predmeta javnega razpisa: od podpisa
pogodbe (predvidoma junij 2003) do najkasneje 15. 12. 2003.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani RTV SLO – www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za
avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis
AV 001/2003. Razpisna dokumentacija v
tiskani verziji bo na razpolago za 3.000 SIT
z vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 00386/1/475-21-86
služba za komercialne zadeve in javna
naročila in na podlagi dokazila o vplačilu.
Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, je brezplačna.
Način plačila je negotovinski, na podračun
EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št.
podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (AV RTV 001/2003) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV 001/2003 – humoristična nanizanka 10 oddaj po 25 minut“.
Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje
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do 6. 5. 2003 do 10. ure v vložišče RTV
Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve
sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija
Javni zavod
Št. 7/2003
IZRAZ Ljubljana objavlja

Ob-90778

razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
strokovne šole za program poslovni
sekretar, komercialist, komunala,
strojništvo in gradbeništvo
I. Program poslovni sekretar za naslednja predmetna področja:
1. Računalništvo in informatika
2. Računalniški praktikum
3. Koncepti in veščine komuniciranja
II. Program komercialist za naslednja
predmetna področja:
1. Informatika v komercialnem poslovanju
III. Program komunala za naslednja predmetna področja:
1. Varstvo okolja, urejanje prostora, gospodarske javne službe in zakonodaja
2. Vodovod
3. Sistemi financiranja komunalnega gospodarstva
4. Kanalizacija
5. Kabelski sistemi in telekomunikacije
6. Javna razsvetljava
7. Prometne in zelene površine
8. Zimska služba
9. Komunalna infrastruktura v gospodarskih družbah
10. Računalništvo in informatika
11. Poslovno sporazumevanje in vodenje
IV. Program strojništvo za naslednja
predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje
3. Ekonomika in menedžment podjetja
4. Računalništvo in informatika
5. Varstvo pri delu in varstvo okolja
6. Tehniški predpisi in projektiranje
7. Gradiva
8. Mehanika
9. Elektrotehnika
10. Tehnologija
11. Marketing v strojništvu
12. Kakovost in zanesljivost proizvodnje
13. Energetika
14. Avtomatizacija in robotika
15. Snovanje, konstruiranje in avtomatizacija orodij

Št.

16. Izdelava, preizkušanje in vzdrževanje orodij
17. Praktično izobraževanje
V. Program gradbeništvo za naslednja
predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje
3. Ekonomika in menedžment podjetja
4. Računalništvo in informatika
5. Gradiva
6. Varstvo pri delu in zakonodaja
7. Konstrukcije I
8. Praktična geodezija
9. Konstrukcije II
10. Tehnologija gradbene proizvodnje
11. Geotehnologija
12. Nizke gradnje
13. Visoke gradnje
14. Varstvo okolja in urejanje prostora
15. Praktično izobraževanje
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na
podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96 in 23/96), Pravilnika o postopku za
pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l.
RS, št. 17/96), Odredbe o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe
poslovni sekretar (Ur. l. RS, št. 91/98),
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Odredbe o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe
komercialist (Ur. l. RS, št. 1/00), Odredbe o
smeri strokovne izobrazbe predavateljev in
drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe komunala
(Ur. l. RS, št. 83/00), Odredbe o izobrazbi
predavateljev višjih šol in drugih strokovnih
delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
gradbeništvo (Ur. l. RS, št. 603-64/9/),
Odredbo o izobrazbi predavateljev višjih šol in
drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju program strojništvo (Ur. l.
RS, št. 603-36/96) ter Kriterijev za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l.
RS, št. 72/01).
Vse informacije in potrebno dokumentacijo lahko kandidati dobijo na naslovu: Zavod IZRAZ, Gerbičeva 51a, Ljubljana, tel.
01/28-06-772.
Prijave z življenjepisom in notarsko overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
IZRAZ Ljubljana, Gerbičeva 51a, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Predavatelj višje strokovne šole“.
IZRAZ Ljubljana

Javne dražbe
Ob-90914
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas objavlja
javno dražbo za prodajo opreme,
ki bo v sredo 16. 4. 2003 v prostorih družbe po naslednjem razporedu:
– delovni stroji in vozila ob 10. uri,
– oprema delavnic in elektro oprema ob 11. uri,
– rudarska oprema, ostalo ob 12. uri.
Delovni stroji
1.
Stroj z razbijalnim kladivom Atlas Copco Belt
2.
Stroj za ravnanje cestišč MBU
3.
Viličar Litostroj nosilnost 8 t
4.
Viličar Indos nosilnost VAP 25/38 2,5 t
Vozila
5.
Vozilo za odvoz odpadkov FAP l. 1984
6.
Zastava Jugo skala KR S5 703 l. 1991
7.
Fiat CROMA KR L4 971 l. 1989
8.
TAM s podaljšano kabino 8o T3BE
9.
TAM s podaljšano kabino 8o T3BE
Oprema delavnic
10. Stružnica TVP 3001/2000
11. Stružnica univerzalna TNP 160 B/1000
12. Rezkalni stroj G 013 B
13. Vrtalni stroj stabilni
Elektro oprema
14. Transformator suhi Rade Končar, 315kVA, 6/0,4kV
15. Transformator oljni Rade Končar, 400kVA, 6/0,22kV
16. Transformator oljni EKD, 400kVA, 20/0,4kV
17. Transformator oljni Rade Končar, 630kVA, 6/0,4kV
18. Transformator oljni Energoinvest, 400kVA, 6/0,4kV
Rudarska oprema
19. Vrtalna garnitura Atlas Copco Simba H –221
20. Vrtalna garnitura Atlas Copco Simba H –251 DC
21. Vrtalna garnitura Promec TH 532-32
Ostalo
22. dvigalo, mostno, proizv. Mostovna, tip DEMD (6,3 Mp),
63 kN x 15,2 m, tov. Št. 1234, letnik 1980,
nosilnost 6,3 t, hitrost dviganja 8/0,66 m/min,
hitrost mostu 40/10 m/min, hitrost mačka = 20 m/min

št.

izklicna cena

1
1
1
1

750.000
790.000
470.000
230.000

1
1
1
1
1

470.000
59.000
171.000
150.000
51.900

1
1
1
1

390.000
495.000
550.000
85.000

2
1
1
1
1

924.900
373.800
373.800
523.300
373.800

1
1
1

2,126.200
8,151.400
5,584.500

1

1,137.800
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23.

kotel Optimal 800 ĐĐ z dvema gorilcema, letnik 1980,
del. tlak 7 bar, grelna pov. 136 m2, kapaciteta
800 kg/h (para), 13835
gorilec za kotel, proizvajalec ĐĐ (po licenci WANSON),
tip B 3 – 2, Q max., 545 kg/h, letnik 1980, nerabljen

24.
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1

1,967.900

1

230.500

Prodaja bo potekala po načelu “Videno – kupljeno“. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki bodo pred začetkom dražbe
plačale varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca št.
07000-0000168385 pri Gorenjski banki d.d. Kranj ali na blagajni družbe. Pooblaščenci
morajo predložiti pooblastilo.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 5
dni po opravljeni dražbi.
Plačilo celotne kupnine: v 15 dneh po končani dražbi, sicer varščina zapade.
Prevzem opreme po plačilu celotne kupnine.
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in bo obračunan na končno prodajno ceno.
Informacije: od 4. 4. 2003 dalje vsak dan med 8. in 10. uro, Alič Ciril 04/51-59-355 ali
Peter Dolenc, tel. 04/51-59-320.
Ogled: 8. 4 2003 in 9. 4. 2003 od 10. do 12. ure ali po dogovoru.
Rudnik Žirovski vrh
Javno podjetje za zapiranje
rudnika urana d.o.o.
Gorenja vas

Razpisi delovnih
mest
Ob-90772
Javno podjetje Komunala Cerknica,
d.o.o., Notranjska c. 44, Cerknica, na podlagi 29. člena Statuta Javnega podjetja Komunala Cerknica, d.o.o., Notranjska c. 44,
Cerknica in sklepa skupščine podjetja objavlja javni razpis za delovno mesto
direktor podjetja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– da ima najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe,
– da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih v dejavnostih, ki jih
opravlja podjetje,
– da je državljan Republike Slovenije,
– ima strokovni izpit za dejanja v splošnem upravnem postopku.
Kandidat/ka naj k prijavi priloži poleg
pisnih dokazil o izpolnjevanju pogojev še
kratek opis – vizijo razvoja podjetja.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge najkasneje v roku 20 dni po objavi razpisa na
naslov: Javno podjetje Komunala Cerknica,
d.o.o., Notranjska c. 44, 1380 Cerknica, z
oznako na ovojnici: “Za razpisno komisijo“.
Direktor bo na osnovi 28. člena Statuta
imenovan za dobo 4 let.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Javno podjetje
Komunala Cerknica, d.o.o., Cerknica
Št. 111-17/03-0515
Ob-90791
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 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 Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici.
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
Št. 5
Ob-90794
Na podlagi 15. člena statuta Tekstilnega
inštituta Maribor in sklepa sveta zavoda z
dne 21. 2. 2003, svet zavoda objavlja razpis za delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je magister tekstilne tehnologije,
ekonomije ali prava,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih, od
tega najmanj polovico na področju razvojno
raziskovalnega dela,
– da ima sposobnost vodenja, organiziranja in koordiniranja,
– da obvlada dva tuja jezika, od tega
enega aktivno,
– da predloži program razvoja in delovanja Tekstilnega inštituta za naslednji
mandat.
Mandat za razpisano delovno mesto traja 4 leta.
Kandidati naj svoje prijave s priloženimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev in program
razvoja in delovanja pošljejo v osmih dneh
po objavi na naslov: Tekstilni inštitut, Kraljeviča Marka 21, 2000 Maribor, s pripisom
“Za razpis“.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.

Odločitev o imenovanju direktorja Tekstilnega inštituta Maribor je pravno veljavna
po sprejetem soglasju ustanovitelja.
Tekstilni inštitut Maribor
Ob-90801
Svet Gasilskega zavoda Trbovlje, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje, na podlagi
določil 19. člena statuta Gasilskega zavoda
Trbovlje razpisuje dela in naloge
direktorja Gasilskega zavoda Trbovlje.
Kandidati morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati nasleednje pogoje:
1. dokončana VII. stopnja izobrazbe in
tri leta delovnih izkušenj na področju zaščite in reševanja,
2. dokončana VI. stopnja izobrazbe in
pet let delovnih izkušenj na področju zaščite in reševanja,
3. zaželjeno je, da kandidati predložijo
program dela zavoda.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Vloge z dokazili in predloženim programom dela zavoda pošljite na naš naslov, z
oznako “prijava na razpis“, v osmih dneh od
objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Gasilskega zavoda Trbovlje
Ob-90805
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na
podlagi 17. člena Akta o ustanovitvi javnega
stanovanjskega sklada Občine Tišina, objavlja razpis za
direktorja javnega sklada.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe,
– da ima vsaj pet let delovnih izkušenj.
Direktor svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge najkasneje v roku 8 dni po objavi razpisa, na naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, z
oznako na ovojnici “Za razpisno komisijo“.
Direktor bo na podlagi 17. člena Akta o
ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Občine Tišina imenovan za dobo 4 let.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Občina Tišina
Št. 111-20/2003-0515
Ob-90937
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 Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 27
Ob-90956
Gospodarska zbornica Slovenije je v
skladu z določili Zakona o pospeševanju
turizma (Ur. l. RS, št. 57/98) in Pravilnika o
načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu
vodenja registra izdanih licenc (Ur. l. RS, št.
13/99, 37/00 in 58/01) izdala
odločbo o odvzemu licence
za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj naslednji pravnim osebi:

Št. odločbe

Matična
številka

Datum izdaje
odločbe

Vrsta, številka in
status licence

Ime pravne ali fizične osebe

10186/1

5605934

14. 3. 2003

organizator
295

TA Erika - Erika Sahornik s.p.,
Radlje ob Dravi

Gospodarska zbornica Slovenije je v
skladu z določili Zakona o pospeševanju
turizma (Ur. l. RS, št. 57/98) in Pravilnika o
načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu
vodenja registra izdanih licenc (Ur. l. RS, št.
13/99, 37/00 in 58/01) izdala
odločbo o spremembah in dopolnitvah
odločbe o dodelitvi licence
za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj naslednjim pravnim
ali fizičnim osebam:
Št. odločbe

Matična
številka

Datum izdaje
odločbe

Vrsta, številka in
status licence

Preimenovanje pravne ali fizične osebe

10198/1

5486521

18. 2. 2003

10198/2

5486521

18. 2. 2003

10193/1

5004713

18. 2. 2003

10193/2

5004713

18. 2. 2003

10243/1

1599950

19. 2. 2003

10243/2

1599950

19. 2. 2003

organizator
318
agent
319
organizator
311
agent
312
organizator
388
agent
389

iz: Galerija d.o.o., Škofja Loka
v: Potovanja Pisanec d.o.o., Škofja Loka
iz: Galerija d.o.o., Škofja Loka
v: Potovanja Pisanec d.o.o., Škofja Loka
iz: Emona Globtour d.d., Ljubljana
v: Globtour d.o.o., Ljubljana
iz: Emona Globtour d.d., Ljubljana
v: Globtour d.o.o., Ljubljana
iz: TA Ocean d.o.o., Novo mesto
v: Ocean Ekologija in turizem d.o.o., Novo mesto
iz: TA Ocean d.o.o., Novo mesto
v: Ocean ekologija in turizem d.o.o., Novo mesto
Gospodarska zbornica Slovenije

Ob-90779
Dne 28. 1. 2003 je bil s sklepom sodišča nad družbo Mebles IMS d.o.o. začet
postopek prisilne poravnave pod opr. št. St
211/2002. Družba vabi vse svoje upnike,
da na podlagi že izražene pripravljenosti nekaterih večjih upnikov, konvertirajo svoje terjatve pod pogojem potrditve te prisilne poravnave, tudi sami sprejmejo odločitev za
konverzijo svojih terjatev v poslovni delež
naše družbe, katere glavne usmeritve v pri-

hodnosti so izvedba nepremičninskih projektov za trg – gradnja naselij standardnih
lesenih in montažnih stanovanjskih hiš in
bio stanovanjskih objektov s poudarkom na
naravnem lesu. Upniki bodo v primeru odločitve za konverzijo svojih terjatev v poslovni
delež družbe Mebles IMS d.o.o., družbi
omogočili hitrejšo sanacijo, sebi pa naložbo v tržno in ekološko usmerjen »Projekt
Prihodnosti«.
Vsi zainteresirani upniki, ki se bodo odločili za predlagano poslovno odločitev so

vabljeni, da pošljejo v roku 8 dni od dneva
te objave na naslov družbe Dunajska 191,
1000 Ljubljana, tudi pisno izjavo za konverzijo svojih terjatev v poslovni delež pod
odložnim pogojem, da bo sklep o potrditvi
prisilne poravnave nad družbo Mebles IMS
d.o.o. postal pravnomočen. Vse dodatne
informacije lahko dobite tudi po tel.
01/568-40-22.
V primeru, da se ne odločite za konverzijo
svojih terjatev kot je predlagano, bodo vaše
terjatve lahko poplačane na način, v rokih in
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višini, kot bo izhajalo iz predloženega popolnega načrta finančne reorganizacije.
Mebles IMS d.o.o.
direktor
Št. 360-03/03-2
Ob-90909
Občina Veržej v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03) objavlja
javno ponudbo prodaje stanovanja
I. Predmet prodaje je:
1. Trisobno stanovanje številka 5 v prvem
nadstropju v stanovanjskem bloku v Veržeju,
Ulica Iztoka Gaberca 4, 9241 Veržej, koristna neto površina stanovanja 67,60 m2, za
izhodiščno ceno 7,660.000 SIT.
II. Pogoji razpisa:
1. Stanovanje je na prodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
2. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala komisija
za odprodajo stvarnega premoženja Občine Veržej.
3. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
izbire skleniti pogodbo in plačati kupnino v
največ dveh enakih obrokih, prvega v 30
dneh, drugega pa v 60 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe na podračun
EZR Občine Veržej pri Banki Slovenije, št.
01388-0100013873, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino.
4. Davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe
pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v roku, določenem v 3. točki, ima
prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo,
plačano varščino pa zadržati.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10%
od izhodiščne cene stanovanja na podračun EZR Občine Veržej pri Banki Slovenije, št. 01388-0100013873. Varščina bo
ponudnikom, s katerimi ne bo sklenjena
kupoprodajna pogodba, brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov, davčno
in matično številko (pravne osebe), telefonsko številko, navedbo stanovanja, za katerega daje ponudbo in ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– izpisek iz registra pravnih oseb, pooblastilo za zastopanje pravne osebe in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– potrdilo o državljanstvu in fotokopijo
identifikacijskega dokumenta (fizična oseba).
IV. Postopek:
1. Ponudniki morajo poslati ali oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici do 12. ure
15. dneva po objavi tega razpisa na naslov:
Občina Veržej, Ul. bratstva in enotnosti 8,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
9241 Veržej, z oznako: »Javna ponudba –
Ponudba za odkup – Ne odpiraj!«.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse v javni ponudbi navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
V. Drugo:
1. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo in ogledom stanovanja lahko morebitni
ponudniki dobijo na tel. 02/588-81-80,
kontaktna oseba Bojan Ferenc. Ogled je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Veržej

šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Antolosa Zvonimirja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Antolos Zvonimirju, roj. 8. 10. 1975, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Dajnkova ulica 30, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-27/2000-43 Ob-90771
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Bratun Branka,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Bratun Branku, roj. 3. 2. 1964, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Vnajnarje 2, Prežganje, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-206/2001-10 Ob-90782
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. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Kaver Jureta,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Kaver Juretu, roj. 28. 12. 1979, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Malejeva
ulica 27, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-49/2001-9 Ob-90795
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02049/005/2002-006,
02049/006/2002-006

Ob-90780

Postopek po zahtevah Sindikata veterinarskih higienikov – Konfederacija
sindikatov 90 Slovenije, ki se vodi pod
opravilno številko 02049/005/2002 in
Sindikata letalskih meteorologov Slovenije
- Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, ki
se
vodi
pod
opravilno
številko
02049/006/2002, ki se nanašata na pridobitev lastnosti reprezentativnosti sindikata Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, se združita v en postopek.
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije se poleg dejavnosti in poklicev določenih
z odločbo tukajšnjega ministrstva št.
121-02-110/93 z dne 30. 8. 1993 določi
kot reprezentativni sindikat v poklicih veterinarskih higienik in meteorolog.
Št. 020-49/00007/2002-008 Ob-90912
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije se določi kot rezprezentativni sindikat v radiotelevizijski dejavnosti.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-0001/03
Ob-90806
1. Iz evidence statutov sindikatov se izbriše sindikat tekstilne in usnjarske predelovalne industrije – podjetja Tekstil
pletilstvo, d.o.o., Prosenjakovci, Konfekcija Ormož, s sedežem Hardek 34/b.
2. Upravna enota Ormož preneha hraniti
pravila sindikata, ki se nahajajo v evidenci
statutov sindikatov pod zap. št. 32.
3. Dodeljena mu je bila matična številka
Statističnega urada Republike Slovenije
5995680.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 013-1/2003-1104
Ob-90807
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z
dnem izdaje te odločbe sprejema v hrambo pravila o delovanju sindikata, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 25. 2.
2003 pod zap. št. 55, z nazivom: pravila
sindikata SVIZ Zavoda Steklarska šola
Rogaška Slatina, sprejetega na ustanovni seji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, SVIZ, Steklarska
šola Rogaška Slatina, dne 31. 1. 2003, s
sedežem: Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina.
Št. 028-2/2003
Ob-90808
Pravila sindikata z imenom Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, skrajšano CŠOD, Ljubljana,
Frankopanska 9, se z dnem 31. 1. 2003
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 168 in z zaporedno
matično številko: 1158104.
Št. 02801-12/2002
Ob-90942
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 72,
kamor je vpisan Sindikat podjetja TP Potrošnik p.o. Celje, se z dne 10. 1. 2003
vpiše sprememba pravil, imena in sedeža
sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikalna podružnica Mercator - Območja Celje.
Novi sedež sindikata je na lokaciji: Kocenova ulica 2/a, 3000 Celje.
2. Pravila za delovanje Sindikalne podružnice Mercator - Območja Celje, ki jih
je dne 27. 11. 2002 sprejel zbor poverjenikov Sindikalne podružnice Mercator - Območja Celje, se hranijo pri Upravni enoti
Celje.
3. Matična številka je 1230735.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba Občine Celje št.
02801-072/93 z dne 26. 5. 1993.
Št. 024-1/2003
Ob-90944
Upravna enota Ajdovščina sprejme v
hrambo pravila Sindikata OSO - KS 90
družbe IKA, d.d., s sedežem v Ajdovščini, Tovarniška cesta 24, vpisana v evidenco statutov sindikatov, dne 5. 3. 2003,
pod zaporedno številko 49.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3072-14/2002-5
Ob-90869
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je 20. 3. 2003 na podlagi
drugega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni

list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK),
na podlagi zahteve podjetja Medinet d.o.o.,
Tržaška cesta 85, Maribor (v nadaljevanju: Medinet), izdal sklep o uvedbi postopka proti podjetju Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), zaradi domnevne kršitve 10. člena ZPOmK.
1. Telekom Slovenije naj bi zlorabil prevladujoč položaj na upoštevnem storitvenem trgu dajanja podatkovnih vodov v zakup in na upoštevnem storitvenem trgu
ponujanja dostopa do ADSL omrežja, s
tem, da naj bi:
– med Telekomom Slovenije in SiOLom veljalo posebno določanje cen zakupa podatkovnih vodov, ki ni skladno z objavljenim cenikom Telekoma Slovenije. Telekom Slovenije naj bi uporabljal neenake
pogoje za primerljive posle z drugimi poslovnimi partnerji, kar postavlja družbo
Medinet v konkurenčno slabši položaj; in
– Telekom Slovenije, ki je izključni ponudnik storitve dostopovnega ADSL omrežja v Republiki Sloveniji, s svojimi ravnanji
na področju trženja dostopovnega ADSL
omrežja, zaračunaval enako vrsto storitev
po različnih cenah na način in s ciljem
zagotoviti hčerinski družbi SiOL konkurenčne prednosti na trgu ponudbe ADSL, ki
naj bi se izkazovale tudi pri določanju maloprodajnih cen za uporabnike.
2. Verjetnost kršitev določil ZPOmK,
opisanih v 1. točki izreka, izhaja iz vloge
predlagatelja in iz predloženih kopij cenikov Telekoma Slovenije in SiOL-a, in sicer
iz Cenika dostopa do omrežja SiOL za
pravne osebe, ki velja od 1. 1. 2002, Cenika dostopa do omrežja SiOL za pravne
osebe, ki velja od 1. 12. 2002, Cenika
dostopa do omrežja SiOL za fizične osebe, ki velja od 1. 12. 2002 ter iz predložene korespondence družbe Medinet s
Telekomom Slovenije.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili 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
Ob-90804
Radijski program: Radio Slovenske gorice.
Izvajalec: Radio Slovenske gorice, d.o.o.,
Podjetje za radijsko in televizijsko dejavnost.
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Lastniški in upravljalski delež: 100% lastnik in upravljalec Janez Kurbus, stanujoč Kumen 73, 2344 Lovrenc na Pohorju.
Ob-90870
Ime medija: Tednik.
Izdajatelj medija: Radio Tednik Ptuj
d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala:
– KBM Infond d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor: 31,85%,
– Delo d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana: 10%,
– Dokl Božidar, Kraigherjeva ulica 25,
2250 Ptuj: 7,39%.
Uprava: Dokl Božidar, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja:
– Andreja Štrukelj - predsednica,
– Jože Bračič - član,
– Mirko Prelog - član.
Ob-90871
Ime medija: Radio Laser Slovenj Gradec.
Lastniška struktura:
– 88% - Pustotnik Vilko, Celjska cesta
40, Slovenj Gradec,
– 12% - Knez Branko, Šalek 97, 3320
Velenje.
Direktor: Pustotnik Vilko, Celjska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec.
Ob-90943
Ime medija: TV Prometej.
Izdajatelj: Media Team, Timotej Pečoler s.p., Mlinska ulica 12, 2367 Vuzenica.
Lastniki, ki imajo več kot 5% delež kapitala oziroma upravljalskih pravic: Timotej Pečoler, Pod gradom 7, 2367 Vuzenica.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Popravek
Ob-90921
Družba Western Wireless International
d.o.o., je dne 21. 3. 2003 v Uradnem listu
RS, št. 29 z dne 21. 3. 2003, Ob-90638,
objavila popravek 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:
vega mega city tarife
priključnina
0
mesečna zakupnina
0
zakupljene minute
0
SMS (cena za poslano sporočilo)
15
vega meni (cena za prejeto informacijo) 30
glasovni vega meni
30
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vega Æ vega
vega Æ
mobitel/debitel
vega Æ simobil
vega Æ stacionarno
omrežje
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ponedeljek - petek
(07.00–19.00)

ponedeljek – petek
(19.00–07.00)

petek 19.00 –
ponedeljek 07.00) prazniki

22

1

1

44
88

44
88

44
88

66

66

66

Vse cene so v SIT in vključujejo 20%
DDV. Cene pogovorov in klicev na glasovni
vega meni so v SIT na minuto in vključujejo
20% DDV.
Klic v telefonski predal se obračuna kot
klic znotraj domačega omrežja. Vsi klici se
obračunavajo v 15-sekundnih intervalih.
Cene veljajo za klice znotraj Slovenije.
Cene veljajo od 22. 3. 2003.
Western Wireless International
d.o.o.
Ob-91083
Podjetje Telemach družba za komunikacijske storitve d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana objavlja
pogoje in cene
za dostop drugih ponudnikov radijskih
in televizijskih programov do
telekomunikacijskega omrežja –
omrežja za kabelsko televizijo družbe
Telemach d.o.o.
A) Pogoji:
– drugi ponudnik radijskih in televizijskih
programov mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje telekomunikacijskih storitev, kot
jih določa Zakon o telekomunikacijah (Ur. l.
RS, št. 30/01), Zakon o medijih (Ur. l. RS,
št. 35/01) in Zakon o avtorskih in sorodnih
pravicah (Ur. l. RS, št. 21/95);
– omrežne priključne točke za drugega
ponudnika radijskih in televizijskih programov na telekomunikacijsko omrežje – omrežja za kabelsko televizijo družbe Telemach
d.o.o. so glavne sprejemne postaje v posameznih zaključenih omrežjih za kabelsko televizijo;
– drugi ponudnik radijskih in televizijskih
programov mora za časovno neomejen dostop v posamezno zaključeno omrežje za
kabelsko televizijo poravnati enkratno priključnino v višini vrednosti opreme za nadgradnjo glavne sprejemne postaje, s katero
se ponudniku omogoči prenašanje radijskih
in televizijskih programov;
– pogoji in cene veljajo samo za telekomunikacijsko omrežje – omrežja za kabelsko televizijo družbe Telemach d.o.o., katerega lastnica je le-ta;
– drugi ponudnik radijskih in televizijskih
programov mora zagotoviti tehnične pogoje
za nemoten sprejem radijskih in televizijskih
programov pri uporabniku;
– drugi ponudnik mora zagotoviti, da iz
njegove komunikacijske opreme ne prihaja
v telekomunikacijsko omrežje – omrežje kabelske televizije družbe Telemach d.o.o. noben neželjen signal, ki bi lahko povzročal
tehnične motnje;
– drugi ponudnik radijskih in televizijskih
programov sme storitev v telekomunikacijskem omrežju – omrežje kabelske televizije
družbe Telemach d.o.o. ponujati zgolj v lastnem imenu in pogodbenega razmerja ne

sme prenesti na kakšno drugo pravno osebo;
– drugi ponudnik radijskih in televizijskih
programov bo varoval interese in ugled družbe Telemach d.o.o. ter ravnal v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji;
– drugi ponudnik je dolžan pokrivati vse
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov, kateri
urejajo prenašanje radijskih in televizijskih
programov;
– razmerje med družbo Telemach d.o.o.
in ponudnikom radijskih in televizijskih programov je sklenjeno na podlagi podpisane
pogodbe;
– družba Telemach d.o.o. potem, ko so
izpolnjeni vsi zahtevani pogoji in tehnične
zmožnosti, ugodi zahtevi in izvede priklop;
– družba Telemach d.o.o. si pridružuje
pravico, da v skladu s tehničnimi zmožnostmi telekomunikacijskega omrežja – omrežja kabelske televizije družbe Telemach
d.o.o. prilagodi število ponudnikov prenosa
radijskih in televizijskih programov, katerim
lahko zagotovi kvaliteten dostop do telekomunikacijskega omrežja – omrežja kabelske televizije družbe Telemach d.o.o.;
– vzdrževanje in vodenje telekomunikacijskega omrežja – omrežja kabelske televizije družbe Telemach d.o.o. (od glavne
sprejemne postaje do predajne točke pri
uporabniku) je v pristojnosti družbe Telemach d.o.o.
B) Cena:
– znesek enkratne priključnine za vsak
analogni televizijski program na telekomunikacijsko omrežje – omrežja kabelske televizije sistema družbe Telemach d.o.o. znaša
5.000 EUR (brez DDV) v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa o izvedbi priklopa na telekomunikacijsko omrežje – omrežje kabelske televizije družbe Telemach
d.o.o.;
– znesek enkratne priključnine za vsak
digitalni televizijski program na telekomunikacijsko omrežje – omrežja kabelske televizije sistema družbe Telemach d.o.o. znaša
10.000 EUR (brez DDV) v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa o izvedbi priklopa na telekomunikacijsko omrežje – omrežje kabelske televizije družbe Telemach
d.o.o.;
– znesek enkratne priključnine za vsak
analogni radijski program na telekomunikacijsko omrežje – omrežja kabelske televizije sistema družbe Telemach d.o.o. znaša
2.000 EUR (brez DDV) v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa o izvedbi priklopa na telekomunikacijsko omrežje – omrežje kabelske televizije družbe Telemach
d.o.o.;
– znesek enkratne priključnine za vsak
digitalni radijski program na telekomunika-

cijsko omrežje – omrežja kabelske televizije sistema družbe Telemach d.o.o. znaša
4.000 EUR (brez DDV) v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa o izvedbi priklopa na telekomunikacijsko omrežje – omrežje kabelske televizije družbe Telemach
d.o.o.;
– mesečna zakupnina za najem omrežja za en televizijski program znaša 0,12
EUR na naročnika, pomnoženo s številom
naročnikov v posameznem zaključenem
omrežju v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa;
– mesečna zakupnina za najem omrežja za en radijski program znaša 0,012
EUR na naročnika, pomnoženo s številom
naročnikov v posameznem zaključenem
omrežju v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa;
– družba Telemach d.o.o. bo enkrat letno uskladila cene za dostop na telekomunikacijsko omrežje – omrežje kabelske televizije družbe Telemach d.o.o.
Pogoji in cene pričnejo veljati naslednji
dan po objavi.
Telemach d.o.o.

Objave
gospodarskih družb
Ob-90945
Na podlagi 528.2 člena ZGD uprava
družbe Tekstil d.d., Ljubljana c., Letališka
34, 1122 Ljubljana, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
vložno številko 1/00458/00, objavlja naslednje
obvestilo
Dne 17. 3. 2003 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložena pogodba o pripojitvi družbe Galeb d.d. Trgovsko podjetje, Mestni trg 21,
1000 Ljubljana, vl. št. 1/00123/00, kot
prevzete družbe k prevzemni družbi Tekstil d.d., Ljubljana, sklenjena dne 6. 3.
2003 v obliki notarskega zapisa notarja
Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV
395/03.
Delničarjem družbe Tekstil d.d., Ljubljana sporočamo, da so jim skladno z določbo 516.2 člena ZGD na sedežu družbe Tekstil d.d. na voljo za pregled zakonsko določene listine v zvezi z gornjo
pripojitvijo, katerih prepis bomo brezplačno izročili kateremukoli delničarju Tekstila
d.d., Ljubljana na njegovo zahtevo. Hkrati
delničarjem Tekstila d.d. sporočamo, da
imajo v roku enega meseca od dneva zasedanja skupščine Galeb d.d., katere
sklic bo po preteku 30 dni od te objave,
pravico zahtevati sklic skupščine družbe
Tekstil d.d., Ljubljana, ki naj odloči o soglasju za pripojitev družbe Galeb d.d. k
družbi Tekstil d.d.
Tekstil d.d., Ljubljana
Stanislav Zidar, generalni direktor
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Sklici skupščin
Popravek
Ob-90974
V objavi sklica 7. skupščine družbe Aluminij Oprema d.d., objavljene v Uradnem
listu RS, št. 29 z dne 21. 3. 2003,
Ob-90384, se popravi naziv 3. točke, ki se
pravilno glasi:
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Aluminij Oprema d.d.
Ob-90836
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe
Železar Štore d.p., delniška družba pooblaščenka, d.d., Železarska c. 3, Štore, začasna uprava družbe vabi delničarje na
1. sejo skupščine
družbe Železar Štore d.p., delniška
družba pooblaščenka, d.d., Štore,
ki bo v četrtek, 8. 5. 2003 ob 12. uri v
mali telovadnici Osnovne šole Štore (Lipa),
Cvetke Jerin 5, Štore.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednico skupščine imenuje Danico
Klemenc, za preštevalca glasov pa Vlasto
Verhovšek in Jerneja Peršaka. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar Anton Rojec.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
5. Sprejem poslovnih poročil za leta
1998, 1999 in 2000 ter seznanitev s poročilom nadzornega sveta za leti 2001 in
2002.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme poslovna poročila za leta 1998, 1999 in 2000.
6. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
začasni upravi in začasnemu nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje začasni upravi in začasnemu nadzornemu svetu razrešnico za dobro opravljeno delo v
letu 2001 in 2002.
7. Razrešitev in imenovanje članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Na predlog začasnega nadzornega
sveta se zaradi poteka mandata razrešijo
dosedanji člani začasnega nadzornega sveta.
b) Na predlog začasnega nadzornega
sveta se za mandatno dobo 4 let imenuje
nadzorni svet v naslednji sestavi:

– Dušan Burnik,
– Ladislav Kaluža,
– Henrik Preskar,
– Alfred Šarlah,
– Leopold Verhovšek.
8. Določitev višine sejnin članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se določi sejnino, in sicer za predsednika 15.000 SIT neto in za
člane po 10.000 SIT neto. Člani
nadzornega sveta so upravičeni tudi do kilometrine za prihod na sejo in odhod iz
seje.
9. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2002 in 2003.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 2002 in 2003 imenuje revizijska hiša KPMG d.o.o., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo vsaj 3 dni pred sejo skupščine pisno
prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in
so vpisani v delniški knjigi, po stanju na
zadnji dan prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri Marjanu
Joštu.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Železar Štore d.p.,
delniška družba pooblaščenka, d. d.
Štore
začasna uprava družbe
Ob-90843
Na podlagi Statuta delniške družbe Protech, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, sklicuje uprava – direktor
družbe
11. redno sejo skupščine
družbe Protech, d.d.,
ki bo 29. 4. 2003 ob 11. uri na sedežu
družbe, Ulica Vita Kraigherja 5 v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave skupščina
izvoli predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo.
Seji prisostvuje vabljena notarka Dušica
Kalinger.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se člani
nadzornega sveta.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za mandatno dobo štirih
let se imenujejo člani, kot je predlagano z
gradivom.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in

Št.

31 / 28. 3. 2003 / Stran 1661

zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno), ki bodo svojo udeležbo prijavili na sedežu družbe najmanj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Glasovalna pravica se uresničuje glede
na nominalne zneske delnic.
Delničarji imajo v enem tednu po objavi
sklica skupščine pri družbi pravico pisno predlagati dopolnitev dnevnega reda in podati
nove oziroma nasprotne predloge sklepov.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5, vsak delavnik od 8. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Protech, d.d., Maribor
direktor družbe Milan Petek
Ob-90916
Na podlagi 23. člena statuta družbe
Elektroservisi, Proizvodnja, trgovina, montaža in servisiranje, d.d., Ljubljana, Glavarjeva ulica 14, sklicuje uprava
sedmo zasedanje skupščine družbe
Elektroservisi d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 29. 4. 2003 ob 12. uri na
sedežu družbe v sejni sobi na Glavarjevi ul.
14 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine izvoli Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa Blanko Vanič
in Eda Revna.
Zasedanju skupščine prisostvuje povabljeni notar.
2. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
so podali odstopne izjave naslednji člani
nadzornega sveta: Mateja Vidnar, Krešimir
Bakič in Dimitrij Marjanovič. Izvolijo se naslednji člani nadzornega sveta: Vojteh
Winterleitner, Miran Osredkar in Ivan Hozjan. Mandat novih članov nadzornega sveta
traja 4 leta in prične teči z dnem imenovanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini napovedati pisno ali osebno pri
upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe na
Glavarjevi ul. 14 v Ljubljani vsak delovni dan
od dneva objave dalje med 8. in 10. uro.
Nasprotni predlogi
Udeležence prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe v 7 dneh po objavi sklica.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
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dne ob 13. uri, ko bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Uprava družbe Elektroservisi
Peter Debevec, univ. dipl. inž. el.
Ob-90920
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje
izredno skupščino
delniške družbe Minervo d.d.,
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 28. 4. 2003 ob 12.
uri v prostorih družbe Minervo d.d., Dimičeva 14, Ljubljana, (2. nadstropje).
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih..% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se
seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notar Miro
Košak iz Ljubljane.
Predlog sklepa št. 1/3: za preštevalca
glasov se imenuje Grbić Katarino.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme dopolnitev statuta v predloženem
besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 25. 4. 2003 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 14 in so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralni register pri KDD. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v
hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, soba 204, na Dimičevi 14, Ljubljana,
vsak delovni dan v tednu med 10. in 12.
uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 14. uri v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž.rud.
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Ob-90975
V skladu z določili statuta Dom Smreka
d.d., sklicuje uprava
8. skupščino
trgovske družbe Dom Smreka d.d.,
ki bo v sredo, 30. 4. 2003 ob 9. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Valvasorjeva
12a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov in ugotovi prisotnost
vabljenega notarja. Ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Spremembe statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predlagani vsebini.
Udeležbo na skupščini lahko uresničujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, če najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo udeležbo. Če se
bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan
27. 4. 2003.
Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob 10. uri z istim
dnevnim redom. Po ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik med
8. in 9. uro.
Dom Smreka d.d.
uprava
direktor
Maks Edelbaher

Izvršbe in
zavarovanja
P 19/2003
IZ-2575
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici Danici Koren v pravdni zadevi tožečih strank 1. Mirjane Veljovski, Slanački put
1030, Beograd, Zvezna Republika Jugoslavija in 2. Slavka Tamšeta, Zahumska 28b,
Beograd, Zvezna Republika Jugoslavija, ki
ju zastopa odvetnik Franc Sever iz Škofje
Loke, zoper tožene stranke 1. Joe Krevsa,
5769 – S. Elain Ave Cudahy WI 53110 USA,
2. Jima Krevsa, 4168 S. Kingan Ave St.
Francis, WIS 53235 USA in 3. Jeffrya Krevsa, 4168 S. Kingan Ave St. Francis, WIS
53235 USA, zaradi vrnitve daril, zaradi prikrajšanja nujnega deleža, na predlog tožečih strank, na podlagi določbe 272. člena
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), sklenilo:
toženim strankam Joe Krevsu, 5769 –
S. Elain Ave Cudahy WI 53110 USA, Jimu
Krevsu, 4168 S. Kingan Ave St. Francis,
WIS 53235 USA in Jeffryu Krevsu, 4168 S.
Kingan Ave St. Francis, WIS 53235 USA,

se prepoveduje odtujitev in obremenitev solastninskega deleža do 2/12, enosobnega
stanovanja št. 27, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka, Frankovo naselje 68, Škofja
Loka, s shrambo v kleti v skupni izmeri
42,25 m2, na parc. št. 101/2, vpisanega v
vl. št. 178, k.o. Stari Dvor, s solastninskim
deležem na skupnih delih in napravah stanovanjskega objekta ter zemljišču s tem, da
se prepoved odtujitve in obremenitve objavi
tudi na sodni deski naslovnega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 1. 2003
Z 2000/00908
IZ-2552
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 733/2000 z dne 5. 9. 2000, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2000/00908
z dne 18. 12. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
dvosobnega stanovanja št. 3, v skupni izmeri 58,7 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Železnikova 16, ki je last
zastaviteljev Igorja Kocmana, Ljubljanska
c. 63, Rače in Branke Mešl, Grajski trg 4,
Rače, na podlagi prodajne pogodbe z dne
20. 1. 1999, v zavarovanje denarne terjatve
upnice družbe LB Leasing, d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana, v višini
62.823 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2003
Z 2002/00538
IZ-2554
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. Z 2002/00538 z dne
5. 2. 2003, je bila ustanovljena na dveh
pisarnah v izmerah 29,10 m2 (vogalna) in
24,89 m2 (ki meji na pisarne iz sklopa B
402) iz sklopa z oznako B 403 ter deležu
1/2 sanitarije, čajna kuhinja, hodnik iz
sklopa B 403 v IV. nadstropju poslovne
stavbe na naslovu Partizanska 13/a, Maribor, na parc. št. 1206/1, vpisana v vložku 1262, k.o. Maribor-Grad, last zastavitelja, ki jo je pridobil na podlagi prodajne
pogodbe z dne 11. 3. 2002, sklenjene s
Probanko Leasing, Koroška, d.o.o., Cankarjeva 1, Slovenj Gradec, zastavna pravica v korist upnice Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 15,000.000 SIT s
pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2003
Z 2002/00613
IZ-3736
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00613 z dne
4. 2. 2003, je bila ustanovljena na stanovanju št. 3, v pritličju stanovanjske hiše na
naslovu Koresova ulica 6, Maribor, stoječe
na parc. št. 593, vl. št. 1916, k.o. Tabor, ki
obsega 48,71 m2, in sicer kuhinjo v izmeri
10,58 m2, sobo v izmeri 19,32 m2, sobo v
izmeri 11,52 m2 in druge prostore v izmeri
7,29 m2, last zastavitelja, ki je ga je pridobil
na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 9040-348/92 z dne 27. 7. 1992, od
prodajalca Tovarne vozil in toplotne tehnike
Maribor, d.d., zastavna pravica v korist upnice OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska 7, Ko-
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per, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 12,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 2. 2003
IZ-90982
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o obstoju in zavarovanju denarne terjatve po 250. členu
ZIZ, SV 183/03 z dne 24. 3. 2003, notarja
Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo
enosobno stanovanje št. 10, v visokem pritličju stanovanjskega bloka v Novakovi ulici
1 v Ljubljani, v izmeri 45,70 m2, ki stoji na
parc. št. 1601, pripisani pri vl. št. 1575, k.o.
Bežigrad, s kletjo, skupaj s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču last
Škrabl Močnik Frančiške do celote, pridobljeno na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe SV 118/03 z dne 9. 3. 2003,
notarja Pavla Rojsa, sklenjene med prodajalcem Japelj Petrom ter kupcem Škrabl
Močnik Frančiško, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Celje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT s
pripadki, napram dolžnici Škrabl Močnik
Frančiški.
IZ-90983
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Rojec Antona iz Celja, opr. št. 140/2003-SV z dne 17. 3.
2003, je stanovanje št. 4/I, v skupni izmeri
45,84 m2, ki je locirano v stanovanjski hiši
na naslovu Tomšičeva 11, v Velenju, stoječega na parc. št. 2570, vpisani v vl. št. 400,
k.o. Velenje, last zastavnega dolžnika Korošec Marjana, Podvin 239, Žalec, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6.
1999, zastavljeno v korist upnice Alea inženiring, d.o.o., Celje, Glavni trg 12, za zavarovanje denarne terjatve 121,500.000 SIT,
s pripadki.
IZ-90984
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 185/03 z dne 21. 3.
2003, je stanovanje št. 18, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 76 a, na parc. št. 489/24,
k.o. Jesenice, vl. št. 962, v izmeri
29,81 m2, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah objekta, ter na funkcionalnem zemljišču, last dolžnice in zastaviteljice Erike Moškon, rojene 4. 4. 1968, prebivališče Jesenice, Cesta maršala Tita 76 A, zastavljeno v
korist upnika Jožeta Škerjanca, rojenega
18. 3. 1952, prebivališče Ljubljana, Ižanska
cesta 77, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 12.600 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB
banke d.d., Ljubljana, na dan plačila, z
obrestmi in stroški.
IZ-90985
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 186/03 z dne 21. 3.
2003, je stanovanje št. 134, v enajstem
nadstropju večstanovanjske hiše v Ljubljani, Jakčeva 8, na parc. št. 746, k.o. Štepa-

nja vas, v izmeri 43,42m2, last dolžnika in
zastavitelja Milovana Lazarevića, rojenega
20. 6. 1955, prebivališče Ljubljana, Rašiška ulica 9, zastavljeno v korist upnice Jožice Papež Francelj, rojene 1. 8. 1970, prebivališče Plešivica 9, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 31.920 EUR v tolarski
protivrednosti po prodajnem menjalniškem
tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan
plačila, z obrestmi in stroški.
IZ-90986
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 277/03 z dne 21. 3.
2003, je bilo trisobno stanovanje, ki leži v
pritličju levo v večstanovanjski hiši – bloku,
Vintarovci 53, stoječi na parc. št. 364/3 in
364/4, pripisani pri vl. št. 278, k.o. Vintarovci, v izmeri 58,30 m2, pridobljeno s prodajno pogodbo, sklenjeno dne 10. 1. 2003,
med prodajalcem Občino Destrnik in kupcem Cafuta Vladimirom iz Ptuja, Ul. 5. Prekomorske 9, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Fehring – St. Anna Am Aigen,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom
iz Republike Avstrije, Taborstrase 1, 8350
Fehring, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 27.000 EUR s pripadki.
IZ-90987
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 498/03 z dne 21. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 15 v skupni
izmeri 57,02 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega objekta E, na naslovu Ig
444, Ig, last zastavitelja Jurić Petara, zastavljeno v korist upnika Šteblaj Slavka za
zavarovanje denarne terjatve v višini 52.080
EUR s pripadki.
IZ-90988
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 304/03 z dne
18. 3. 2003, je bilo stanovanje označeno s
številko 00 v drugi etaži poslovno – stanovanjske stavbe v Izoli, Trg Etbina Kristana
številka 10, ki obsega tri sobe, kuhinjo,
predsobo, kopalnico, shrambo, podstrešna
soba v površini 12,23 m2 z upoštevanjem
korelacijskega faktorja 0,50 in skupni prostori v površini 9,10 m2 v skupni tlorisni neto
površini 68,32 m2, stavba stoječa na parceli številka 1272, vpisana v vložku številka
191, katastrska občina Izola - mesto, last
Todorović Ivanke in Todorović Životija, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja številka
466-369/92 z dne 10. 3. 1993, aneksa h
kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja
številka 466-369/92 z dne 10. 3. 1993, z
dne 27. 9. 1999, aneksa številka 2 h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja številka 466-369/92 z dne 13. 2. 2003 in
potrdila Občine Izola številka 466-369/92
z dne 4. 3. 2003, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnikov Todorović Ivanke, Todorović Životija, Todorović Nataše in
Todorović Saša v znesku 28.100 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pripadki, z zapadlostjo
zadnje anuitete 1. 4. 2018, v korist delniške družbe Kärntner Sparkasse AG, Celo-
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vec, Podružnica v Sloveniji, matična številka 1430564, s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta številka 63.
IZ-90989
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-858/2003 z dne
20. 3. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 10 v skupni izmeri 56,93 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju na naslovu Triglavska ul. 17, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 441/5, k.o. Bežigrad, v lasti dolžnika
zastavitelja Zagajšek Davorina, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 2. 8. 2001,
sklenjene med Zvezdano Šter, Črtomirova
ulica 20, Ljubljana, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnika Noviforum d.o.o., Stegne 31, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11,159.090 SIT, kar na dan
1. 8. 2001 znaša 100.000 DEM po srednjem tečaju za nemško marko, s pripadki.
IZ-90990
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV-865/2003 z dne
21. 3. 2003, je bilo stanovanje št. 44 v
izmeri 84,62 m2 v 4. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Goriška cesta 44 (prej
Veljka Vlahoviča 44), Velenje, ki stoji na
parc. št. 2397/129, z.k. vl. št. 1685, k.o.
Velenje, v solasti zastaviteljev Franca Tiča
in Dragice Tič, oba Goriška cesta 44, Velenje, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 202/XI-924 z dne 25. 11. 1992, sklenjene z Rudnikom lignita Velenje, Partizanska 78, Velenje, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika BKS – leasing d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 25.000 EUR s pripadki.
IZ-90991
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-112/03 z dne 17. 3. 2003,
je bilo stanovanje št. 51, v Velenju, Jenkova
11, ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 1231/12-93 A z dne 17. 12. 1993 in
aneksa z dne 20. 1. 2003, last dolžnice
Kovač Magdalene, Jenkova 11, 3320 Velenje, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.102,93 EUR s pripadki. Stanovanje
meri 95,78 m2 in obsega kuhinjo 11,39 m 2,
sobo 8,97 m 2, sobo 15,10 m2, sobo
11,39 m2, sobo 25,56 m2, hodnik 8,70 m2,
WC 1,71 m2, kopalnico 3,51 m2, teraso
8,73 m2 in druge prostore v izmeri 0,72 m2.
Stanovanju pripada tudi sorazmerni delež
skupnih delov, prostorov in zemljišča, na
katerem stoji zgradba, ki stoji na parceli
št. 2637, vpisani pod vl. št. 327 k.o. Velenje.
IZ-90992
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 210/03
z dne 20. 3. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 11, v četrtem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Nazorjeva ulica
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2, Kranj, parc. št. 913/11, k.o. Kranj, ki
obsega 54,60 m2 stanovanjske površine, in
sicer kuhinjo 9,80 m2, sobo 15,27 m2, sobo 13,63 m2, hodnik 4,94 m2, kopalnico
2,88 m2 in shrambo 8,05 m2, last dolžnikov
in zastaviteljev Zvonka Kalamutova in Elene
Kalamutove, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 2. 2003,
sklenjene z Edinom Jogićem iz Kranja kot
prodajalcem in zastaviteljema kot kupcema,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 29.000
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-90993
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove Gorice, opr. št. SV 222/03 z dne 18. 3.
2003, je bila stanovanjska hiša z dvoriščem,
stoječa na parc. št. 420/44 k.o. Kromberk,
ki jih je AFORMA Interieri d.o.o., pridobila s
kupoprodajno pogodbo z dne 30. 12.
2002, od prodajalca Štrukelj Stojana in Primožič Štrukelj Branke, zastavljena v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35,000.000 SIT s pripadki.
IZ-90994
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-114/03 z dne 19. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 3, v stanovanjski hiši v Trebnjem, Rimska cesta 1, zgrajene na parc. št. 240/1 k.o. Trebnje, v skupni izmeri 51,43 m2, last dolžnice in zastaviteljice Majer Anice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 12/11-91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene
s Trimo Trebnje, p.o., Prijatljeva 12, Trebnje, in Majer Jožetom (tudi Jožef), rojenim
23. 8. 1936, umrlim 19. 2. 1995, Trebnje,
Rimska cesta 1, in na podlagi sklepa o dedovanju opr. št. D 47/95-7 z dne 21. 6.
1995, zastavljeno v korist upnika Žonta Silva, Potov vrh 4, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,332.700 SIT, kar znaša
po prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana,
10.000 EUR s pripadki in v korist upnika
Kirn Aleša, Sevno 5a, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,332.700 SIT, kar
znaša po prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana, 10.000 EUR s pripadki.
IZ-90995
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 119/03 z dne 19. 3.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 22,
ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Toneta
Tomšiča 70, v izmeri 45,27 m2, last zastavitelja Midhata Telalovića, na podlagi prodajne pogodbe št. 1110/91 – SKS z dne
2. 6. 1992, in dodatka z dne 4. 12. 2001,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice Banke Borovlje, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000
EUR s pripadki.
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IZ-90996
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 17. 4. 2002, opr.
št. SV 208/02 in dodatka z dne 20. 3.
2003, opr. št. SV 126/03, notarke Nade
Svetina z Jesenic, je bilo trisobno stanovanje št. 22, ki se nahaja v petem nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 85, v izmeri 61,61 m2, ki stoji
na parc. št. 533/25, vpisani pri vl. št. 962
k.o. Jesenice in je skupna last Joža Malnarja in Sajre Malnar, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3. 2003, sklenjene z Antonom Peterko z Jesenic, Cesta
maršala Tita 85, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Banke Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000 EUR s pripadki.
IZ-90997
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Zdenke Gustinčič,
pod opr. št. SV 90/2003 z dne 24. 3.
2003, sta bili dve pisarni v izmeri vsaka po
15,10 m2 in ena pisarna v izmeri 29,40 m2,
locirane druga poleg druge v drugem nadstropju na jugovzhodni strani poslovnega
objekta na naslovu Trg Edvarda Kardelja 3,
Nova Gorica, stoječega na parc.
št. 682/15, k.o. Nova Gorica (po kupoprodajni pogodbi na parc. št. 682/6) s souporabo hodnika in sanitarij v II. nadstropju poslovne stavbe ter pravice souporabe vhoda
in glavnega stopnišča na severnovzhodni
strani stavbe, kar je dolžnik pridobil v last s
kupoprodajno pogodbo št. KP-9/94 z dne
10. 1. 1995, overjeno dne 27. 2. 1995, pod
št. ov. 1134/95, zastavljeni v korist upnice
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve dolžnika Kopo, Izobraževanje in računalništvo d.o.o. iz Nove Gorice, v višini
3,400.000 SIT s pripadki.
IZ-90998
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 382/03 z dne 24. 3. 2003, je
bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 13,
v izmeri 59,59 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Ljubljana, Postojnska 23, stoječega na
parc. št. 532, vpisani v vlož. št. 790, k.o.
Gradišče II, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču, last dolžnika in zastavitelja Andreja Kopiniča, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 5. 1993, s prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, in sicer v korist upnikov: Brinšek
Branko, Litijska c. 317/g, Ljubljana, Brinšek Borut, Anžurjeva ul. 12/a, Ljubljana in
Serini Karel, Pot na Ferjanko 12, Log pri
Brezovici, za zavarovanje terjatve v znesku
34.638 EUR z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upniki imeli z uveljavljanjem vračila terjatve.
IZ-90999
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 20. 3. 2003, opr.

št. 146/03, je bilo stanovanje št. 1 v pritličju večstanovanjskega objekta Aškerčeva cesta 4 v Velenju, stoječega na parc.
št. 586, vl. št. 800, k.o. Velenje, skupne
površine s pripadajočo kletjo 48,97 m 2,
last dolžnice Golob Dragice, Aškerčeva
cesta 4, 3320 Velenje, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
številka 1019/05/93-A z dne 31. 5. 1993
in aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 25. 2. 2003, zastavljeno v korist upnice Posojilnica –
Bank Podjuna, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Pliberška cesta 6,
9141 Dobrla vas/Eberndorf, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 17.000 EUR s pripadki.
IZ-91000
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Duše Trobec Bučan, notarke iz Kranja, opr. št. SV 130/03 z dne
19. 3. 2003, so bili poslovni prostori v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta
»Bencinski servis Tupaliče«, ki pa v zemljiški knjigi še ni vpisan in stoji na zemljišču
parc. št. 245, k.o. Tupaliče, v skupni izmeri
85,13 m2 in obsega: prostor 1 – 65,70 m2;
prostor 2 – 10,33 m2; prostor 3 – 6,03 m2
in prostor 4 – 3,07 m2, zastavljeni v korist
upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15,000.000 SIT s pripadki.
IZ-91001
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 280/03 z dne 18. 3.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje v 3. nadstropju z oznako D-302 v velikosti 82,62 m2 stanovanjskih površin, z loggio v velikosti 4,61 m2, shrambo z oznako
S-D-302 v velikosti 6 m2 in enim parkirnim
mestom v kleti z oznako K3-GM 81, ki se
nahaja v poslovno stanovanjskem objektu s
podzemskimi garažami v soseski Dravske
terase v Mariboru, ki stoji na zemljišču parc.
št. 1979/1, 1979/5, k.o. Koroška vrata,
last zastavitelja Saša Klešnika, Kersnikova
11, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-35/03 z dne 18. 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 13,653.018
SIT s pripadki.
IZ-91002
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 295/03 z dne 17. 3.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje v 2. nadstropju z oznako D-201 v
velikosti 73,54 m2 stanovanjskih površin,
shrambo z oznako S-D-201 v velikosti
5,02 m2 in enim parkirnim mestom v kleti z
oznako K3-GM 39, ki se nahaja 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 Marijana Jureneca, Prečna ulica 1, Ra-
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domlje, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-42/03 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 15,887.469
SIT s pripadki.
IZ-91003
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 138/2003 z dne
19. 3. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
N 11, v skupni izmeri 60,58 m2 in z balkonom v izmeri 9,84 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju poslovno stanovanjske stavbe na
naslovu Donova cesta 2 v Medvodah, stoječe na parc. št. 42/1 in parc. št. 286/2,
vpisanih v z.k. vl. št. 754, k.o. Medvode,
kar izhaja iz predloženega zemljiškoknjižnega izpiska št. 02286/2003 z dne 26. 2.
2003, medtem ko sta navedeni parceli v
obeh originalnih kupoprodajnih pogodbah
vpisani v z.k. vl. št. 23, k.o. Medvode, s
pripadajočim solastnim deležem skupnih
prostorov, delov in naprav stavbe in funkcionalnega zemljišča v izmeri 8,33 m2 hodnik, 3,43 m2 shramba, 1,13 m2 kolesarnica in 1,07 m2 strojnica, last dolžnice in zastaviteljice Irene Polajnar Vodopivec, Češnjica
35,
Železniki,
na
podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
11. 2. 2003 s prodajalcem Hasimom Kačarjem, Medvoška cesta 18, Medvode, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., s
sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,250.000
SIT s pripadki.
IZ-91004
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 170/03 z dne 25. 2.
2003, je nepremičnina, stanovanje št. 1 v
izmeri 94,08 m2, v pritličju večstanovanjske
stavbe na Ptuju, Vičava 61, stoječe na parc.
št. 729/2, vpisani v vl. št. 523, k.o. Ptuj,
last zastaviteljev Antona in Elizabete Vidovič, oba stan. Vičava 61, Ptuj, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 11. 11. 1993,
št. 362-556/93-14-KJ in aneksa k kupoprodajni pogodbi z dne 16. 12. 2002, sklenjenih z Občino Ptuj kot prodajalko, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10.000 EUR s pripadki.
IZ-91005
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 248/03 z dne 14. 3.
2003, je nepremičnina, stanovanje št. 1 v
skupni izmeri 60 m2, s kletjo v izmeri
1,36 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Gornji Radgoni, Simoničev
breg 2, stoječe na parc. št. 579/2, vpisani
v vl. št. 495, k.o. Gornja Radgona, ki je do
celote last Alojza Hvalca, stan. Simoničev
breg 2, Gornja Radgona, na podlagi prodajne pogodbe št. 362/A-61/93, sklenjene dne 16. 7. 1993 s prodajalko Občino
Gornja Radgona, zastavljena v korist upni-

ce Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Alojza in Jožefe Hvalec, oba stan.
Simoničev breg 2, Gornja Radgona, v višini
5.000 EUR s pripadki.
IZ-91006
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 272/03 z dne 19. 3.
2003, sta nepremičnini:
– dvosobno stanovanje s kabinetom
št. 176, v skupni izmeri 68,78 m2, ki se
nahaja v V. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Staneta Severja 19,
stoječe na parc. št. 1847/3 in parc.
št. 1849/7, vpisanih v vl. št. 1628, k.o.
Spodnje Radvanje, last Antona in Ane Pinterič, oba stanujoča Ulica Staneta Severja
19, Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 237 z dne
8. 4. 1993 in aneksa k tej pogodbi z dne
8. 12. 1997, sklenjenih med prodajalko
Elektrokovino, d.o.o., Maribor in kupcema
Antonom in Ano Pinterič in
– dvoinpolsobno stanovanje št. 19, v
skupni izmeri 66,02 m2, ki se nahaja v VI.
nadstropju večstanovanjske zgradbe v Mariboru, Borova vas 21, stoječe na parc.
št. 2355, vpisani v vl. št. 1615, k.o. Spodnje Radvanje, last Roberta Pinteriča in Mojce Rajniš, oba stanujoča Zrkovska cesta
20, Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe št. 5/93 z dne
22. 11. 1993 in aneksa k tej pogodbi z dne
10. 2. 2003, sklenjenih med prodajalcem
Vzgojno varstvenim zavodom Jožica Flander in kupci Jožico, Patrickom in Miranom
Zecom, ter na podlagi prodajne pogodbe z
dne 8. 2. 2003, z aneksom z dne 8. 2.
2003, sklenjenih med prodajalci Jožico, Patrickom in Miranom Zecom ter kupcema Robertom Pinteričem in Mojco Rajniš,
zastavljeni v korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Republika Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Roberta Pinteriča in Mojce Rajniš,
oba stanujoča Zrkovska cesta 20, Maribor,
v višini 32.400 EUR s pripadki.
IZ-91007
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 269/2003 z dne
19. 3. 2003, so lokal z oznako L2 v izmeri
22,60 m2 v pritličju, s pripadajočim kletnim
prostorom v izmeri 26,90 m2, pisarna z oznako 1-1 v izmeri 16,80 m2 v I. nadstropju,
oboje v poslovno stanovanjskem objektu
GPS1-FORUM v Mariboru, na območju
med Cafovo, Razlagovo, Cankarjevo ul. in
Partizansko c., ki stoji na parc. št. 1208/1,
1210, 1211/1, 1212, 1213/2 in 1158/2,
vse k.o. Maribor Grad in shramba pod rampo v izmeri 16,31 m2, v I. podzemni kletni
etaži z dostopom iz kletnih prostorov lokala
L2 v objektu GPS1 v Mariboru, Cankarjeva
ul. 6, ki stoji na parc. št. 1208/2, k.o. Maribor Grad, vse last Radolli Bojana, Maribor,
Gregorčičeva ul. 16, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 77-102/1999 z dne
21. 6. 1999 in št. 304/2001 z dne 20. 4.
2001, zastavljeno v korist upnice Probanke

Št.
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d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
IZ-91008
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 276/2003 z dne
20. 3. 2003, je štirisobno stanovanje z oznako V1.P.01 v izmeri 148,08 m2 v pritličju,
s pripadajočo kletno shrambo z oznako SH2
v velikosti 4,97 m2, v II. podzemni kletni
etaži objekta Mirni zaliv v Mariboru, ob Koroški c., ki stoji na parc. št. 1824/3,
1822/2, 1822/1, 1821/3, 1821/2,
1797/1, 1794/1, 1794/2, 1795/11 in
1795/10, vse k.o. Koroška vrata, solast
Volk Marka in Volk Gilde Marije, oba Maribor, Kamniška ul. 30, na temelju prodajne
pogodbe št. 99 z dne 13. 3. 2003, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 14,000.000 SIT s pp.
IZ-91009
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 281/2003 z
dne 21. 3. 2003, je trisobno stanovanje z
oznako S4.4.01 v izmeri 109,4 m2, v IV.
nadstropju, s kletno shrambo z oznako
KB99 v izmeri 2,94 m2, v II. podzemni
kletni etaži objekta Betnavska III v Mariboru, na območju med ul. Gorkega na
zahodu, Betnavske na vzhodu in Žolgarjeve na jugu, ki stoji na parc. št. 837, 836,
835, 832, 822/2, 825/2, 824/2 in
827/2, vse k.o. Maribor Tabor, solast Likovnik Gorjup Vesne, Maribor, Gorkega
ul. 28 in Gorjup Likovnik Saša, Maribor,
Vrazova ul. 50, na temelju prodajne pogodbe št. 221 z dne 25. 2. 2003, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
21,349.000 SIT s pp.
IZ-91010
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 282/2003 z dne
21. 3. 2003, je trisobno stanovanje
št. 20/IV v izmeri 78,29 m2 v Mariboru,
Cankarjeva 4, ki stoji na parc. št. 1213, k.o.
Maribor-Grad, last Krajnc Viktorja, Maribor,
Cankarjeva 4, na podlagi prodajne pog.
št. 390/91 z dne 27. 11. 1991, zastavljeno
v korist SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,200.000 SIT s pp.
IZ-91011
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 284/2003 z
dne 21. 3. 2003, je stanovanje št. 06 v
velikosti 78,34 m2, v II. etaži poslovno
stanovanjske hiše Smetanova ul. 27, Maribor, stoječe na parc. št. 1500, pripisani
pri vl. št. 1334, k.o. Koroška vrata, s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah
zgradbe ter na funkcionalnem zemljišču,
zastavljeno v korist upnika Grujič Petra,
stanujočega
Maribor,
Gregorčičeva
ul. 15, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s p. p.
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IZ-91084
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 292/2003 z dne
24. 3. 2003, je dvosobno stanovanje št. 10
v vzhodnem delu mansarde v izmeri
53,57 m2, s pripadajočim parkirnim mestom
v izmeri 12,50 m2, v hiši v Ljubljani, Ježa
98, stoječi na parc. 119, prip. pri vl. št. 925,
parc. 120, prip. pri vl. št. 483 in parc. 121,
prip. pri vl. št. 293, vse k.o. Nadgorica, last
PR Plus d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 30. 12. 2002 in potrdila o plačilu
celotne kupnine z dne 29. 1. 2003, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
19,800.000 SIT s pp.
IZ-91085
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 293/2003 z dne
24. 3. 2003, so kletni prostori št. 001, 002
in 003 v skupni izmeri 26,24 m2, pisarne
št. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 in
112 v skupni izmeri 158,11 m2, v I. nadstropju, pisarne št. 406, 407, 408, 409, 410
in 411, v skupni izmeri 84,91 m2, v IV. nadstropju, ki se nahajajo v poslovni stavbi v
Mariboru, Razlagova ul. 22, stoječi na parc.
št. 1177, stavbišče - zgradba, ki meri
320 m2, pripisani pri vl. št. 1306 k.o. Maribor-grad ter s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah, ki služijo
objektu kot celoti ter funkcionalnem zemljišču na katerem objekt stoji, katerih lastnica
je dolžnica ter zastaviteljica družba Duolift
d.o.o., Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 2. 2003, s prilogami in
njenim dodatkom št. 1 z dne 18. 3. 2003,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45,000.000
SIT s pp.
IZ-91086
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 303/2003 z dne
25. 3. 2003, je dvosobno stanovanje
št. 15/IV v izmeri 83,71 m2, v Mariboru,
Razlagova 1, ki stoji na parc. 934, prip. pri
vl. št. 553 k.o. Maribor Grad, kletni prostor
št. 28 v izmeri 8,13 m2, v II. kletni etaži in
solastniški delež I. kletne etaže v izmeri
173,15 m2, v Mariboru, Razlagova 1, ki stoji
na parc. 935, 934/9 in 934/10, vse k.o.
Maribor Grad, last Sušac Mateja iz Maribora, Razlagova 1, na temelju pogodbe o dosmrtnem preživljanju z dne 11. 3. 1994, v
zvezi z izpiskom iz matične knjige umrlih in
prodajne pogodbe z dne 31. 12. 2001,
zastavljeno v korist upnice Probanke d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 43.200 EUR s pp, kar predstavlja na
dan sklenitve pogodbe 10,017.998 SIT s
pp, preračunano po srednjem tečaju BS.
IZ-91087
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 105/03 z
dne 20. 3. 2003, je bil poslovni prostor lokal 4 b v nadstropju, v izmeri 35,11 m2, na
Tržnici v Trbovljah, last dolžnice Hribar Maj-
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de, roj. 29. 11. 1950, Trg revolucije 10 a,
Trbovlje, na podlagi pogodbe št.
T-15/90-XI, sklenjene dne 28. 11. 1990, z
SGP Zasavje Trbovlje, zastavljeno v korist
upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,300.000 SIT, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih
upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
IZ-91088
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
225/03 z dne 25. 3. 2003, je bilo stanovanje št. 21, ki leži v 1. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Andreaševa 8,
Ljubljana Šiška, Ljubljana, na parc.
št. 58/4, vl. št. 3710, k.o. Zgornja Šiška, v
skupni izmeri 25,80 m2, pridobljenega na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 3. 2003, sklenjene med Bizjak Alenko
in Bizjak Markom, oba stanujoča Gotska
ulica 9, Ljubljana, kot prodajalcema in Velić
Zlatanom, stanujočim Bratovševa ploščad
22, Ljubljana in Mujkić Edino, stanujočo
Goriška ulica 69, Ljubljana, kot kupcema,
zastavljeno v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 47.500
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila s pripadki.
IZ-91089
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
199/03 z dne 21. 3. 2003, je bil poslovni
prostor last dolžnice in zastavne dolžnice
CDC, družba za trgovino, montažo in svetovanje d.o.o., Murska Sobota, Cvetkova 14,
ki predstavlja poslovni prostor v zgradbi
Cvetkova ulica 14, stoječ na parceli 1254 v
izmeri 102 m2, in shrambo 3,40 m2, v zemljiški knjigi označeno še kot zemljiškoknjižno telo III in pripadajoči del stavbišča in
dvora, vpisano kot zemljiškoknjižno telo I,
kar vse je vpisano v vložek številka 1661
katastrska občina Murska Sobota, in ki ga
je zastavna dolžnica pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 13. 12. 2002, sklenjeni s prodajalko ABC Pomurko International
d.d. Murska Sobota, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška 14, in sicer za zavarovanje izvršljive terjatve napram dolžnici CDC, družba za trgovino, montažo in svetovanje d.o.o., Murska
Sobota, Cvetkova ulica 14, v višini
20,000.000 SIT s pripadki.
IZ-91090
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
208/03 z dne 25. 3. 2003, je bilo trisobno
stanovanje številka 11, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ljubljanska
ulica 27 b, v izmeri 71,90 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo številka
11 v izmeri 3,60 m2, pri čemer stanovanjska stavba stoji na parceli številka 1016 katastrska občina Tabor, ki sta ga zastavna

dolžnica pridobila po prodajni pogodbi z
dne 9. 12. 2002, sklenjene s prodajalcem
Radinski Aljošem, Bistrica ob Dravi, Log
256 a, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 67,700.000 SIT,
oziroma 291.781,06 EUR s pripadki.
IZ-91091
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 197/03 z dne 26. 3.
2003, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši
Ulica Iga Grudna 9, vl. št. 387, parc.
št. 1028/1 k.o. Vič, ki leži v IV. nadstropju,
v skupni izmeri 36,90 m2, last dolžnice in
zastaviteljice Nevenke Stern, rojene
10. 8. 1960, prebivališče Ljubljana, Ulica
Iga Grudna 9, zastavljeno v korist upnika
Ladislava Jakliča, rojenga 16. 11. 1956,
prebivališče Ljubljana, Jenkova ulica 10, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
22.680 USD v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan plačila, z obrestmi in stroški.
IZ-91092
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 126/2003 z dne 26. 3.
2003, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, do dolžnice - zastaviteljice Unetič
Judite, Otonica 6, Begunje pri Cerknici, to
je zavarovanje kredita v višini 8,000.000
SIT, ki se obrestuje po letni obrestni meri,
ki je sestavljena iz šestmesečnega EURIBOR-ja in fiksnega pribitka 2,5 odstotne
točke, kar znaša na dan sklenitve pogodbe
4,92% in vseh drugih stroškov, ki izhajajo iz
tega pravnega posla, izvede z ustanovitvijo
zastavne pravice in z zaznambo izvršljivosti
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer štirisobnem stanovanju št. 12
z balkonom, površine 93,78 m2, kletno
shrambo – klet št. 12 površine 5,09 m2 in
parkirnim mestom – odkrito parkirišče 2x
površine 22,50 m2, vse oznake M2-SB3, v
stanovanjskem bloku Primšarjeva 17, v Cerknici, stoječe na parceli št. 2262/6, k.o.
Cerknica, last dolžnice - zastaviteljice Judite Unetič in zastavitelja Alojza Unetiča, vse
v korist SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4.
IZ-91093
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove Gorice, opr. št. SV 239/03 z dne 25. 3.
2003, je bilo stanovanje številka 2, v izmeri
77 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Ulica Nikole Tesle,
stoječem na parc. št. 3268/1 in delno
3268/4, vl. št. 2207 k.o. Šempeter, last
dolžnice Klančič Lucije in zastavitelja Klančič Marka, vsakega do ene polovice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 71/98
z dne 14. 10. 1998, sklenjene s prodajalcem Vez d.o.o., Prekomorskih brigad 20,
Šempeter, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,500.000
SIT s pripadki.
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IZ-91094
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 314/2003 z dne
19. 3. 2003, je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 2, v izmeri
65,27 m2, v pritličju stanovanjske hiše na
naslovu Maribor, Kosarjeva ulica 014, ki stoji
na parceli številka 1656 in 1657, katastrska občina Koroška vrata in h kateremu
spada še enako oštevilčen kletni prostor ter
solastninski delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo hiši kot
celoti ter pravica uporabe na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, last dolžnice
Ivanke Ivović, stanujoče Maribor, Kosarjeva
ul. 014, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 29. 11. 1993, sklenjene s prodajalcem Zavodom za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, zastavljeno v korist
upnika Curanović Franja, stanujočega Kranj,
Pot na Jošta 016 A, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 72.820 EUR.

ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
01100-1000339014
(sklic
na
št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. junija 2003 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 17. 3.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2003

IZ-91115
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 24. 3. 2003, opr.
št. 150/03, so bili poslovni prostori v pritličju poslovno-stanovanjske hiše Rogatec 50,
stoječe na parc. št. 23/1, vl. št. 389 k.o.
Rogatec, in sicer trgovine 457 m2, delavnice 423 m2 in dvorišče 131 m2 ter pripadajoči del skupnih prostorov, delov in naprav ter
funkcionalenga zemljišča, last dolžnika Arkus, izdelovanje tekstilnih izdelkov, d.o.o.,
Trg 1, 3252 Rogatec, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1. 2003 in aneksa k njej z dne 9. 3. 2003, v zvezi s pogodbo o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 3. 10. 2002, zastavljeni v
korist upnice SKB banke, d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16,200.000 SIT
s pripadki.
IZ-91116
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 229/03
z dne 26. 3. 2003, je bil poslovni prostor
št. št. 4 v izmeri 136,90 m2, v pritličju poslovnega objekta Zeleni trikotnik v Ljubljani,
Šmartinska 55, ki leži na parc. št. 1421/8
(st. s posl. stavbo 3885 m2, dvorišče
2187 m2), vl. št. 314 k.o. Zelena jama, last
dolžnika in zastavitelja Trstenjak 2000 gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 127-9/03, ki jo je dne
12. 3. 2003 sklenil s Sava IP, d.o.o., Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 165.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-91117
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Rošker Andreja iz Murske Sobote, opr. št. SV 204/03
z dne 24. 3. 2003, je bilo stanovanje številka 29, v 7 etaži stanovanjske stavbe na
naslovu Stara ulica 3, Murska Sobota, ki je

skupne izmere 72,18 m2 in je last dolžnice
in zastaviteljice Čahuk Zlatice, Stara ulica
3, Murska Sobota, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 14. 5. 1993 s prodajalko
Mura European Fashion Design, proizvodnja oblačil Murska Sobota, p.o., Murska
Sobota, Plese 2, zastavljeno v korist upnika
Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg –
Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, v zavarovanje denarne terjatve v višini 23.700 EUR, kar znaša
5,500.000 SIT s pripadki.
IZ-91118
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 296/03 z dne 26. 3.
2003, je bilo trisobno stanovanje, ki leži v
2. nadstropju v večstanovanjski hiši – bloku, Markovci 33 A, stoječi na parc.
št. 486/1, pripisano pri vl. št. 411, k.o. Markovci, v izmeri 59,85 m2, pridobljeno s prodajno pogodbo, sklenjeno dne 5. 2. 2003
in aneksom, sklenjenim dne 28. 2. 2003,
med prodajalko Občino Markovci in kupcem Olgo Zorko iz Markovc, Markovci 33
A, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,231.000 SIT s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 43/2002
S-90809
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 43/2002 sklep z dne 17. 3.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Trgovina Exclusive, Ivica Studenčnik s.p., Stari trg 15, Slovenske Konjice (matična številka: 5243907).
Odslej se firma glasi: Trgovina Exclusive,
Ivica Studenčnik s.p., Stari trg 15, Slovenske Konjice (matična številka: 5243907) –
v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec, Praprotnikova 1, Mozirje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih 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. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev

St 11/2003
S-90810
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2003 sklep z dne 17. 3.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Škorjanc Vladimir s.p., Simples,
Ulica dr. Rudolfa 3, Slovenske Konjice
(matična številka: 5401157).
Odslej se firma glasi: Škorjanc Vladimir
s.p., Simples, Ulica dr. Rudolfa 3, Slovenske Konjice (matična številka: 5401157) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozirje, št. delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih 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. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega 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 njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
01100-1000339014
(sklic
na
št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. junija 2003 ob 12.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 17. 3.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2003
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St 4/2003
S-90811
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 4/2003 sklep z dne 17. 3. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Kukovica Stojan s.p., Elektro
“SK”, Šalek 90, Velenje (matična številka:
5219676).
Odslej se firma glasi: Kukovica Stojan
s.p., Elektro »SK«, Šalek 90, Velenje
(matična številka: 5219676) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišče ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih 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. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega 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 njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. junija 2003 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 17. 3.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2003
St 6/2003
S-90812
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 6/2003 sklep z dne 17. 3. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Okrepčevalnica Zajc in trgovina na debelo, Matjaž Zajc s.p., Koželjskega 1,
Velenje (matična številka: 5210531), se
začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Okrepčevalnica
Zajc in trgovina na debelo, Matjaž Zajc s.p.,
Koželjskega 1, Velenje (matična številka:
5210531), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2003
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St 100/2002-14
S-90813
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 100/2002 sklep z dne 17. 3.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Marč transport – Dušak Marjan,
Prevozi in storitve k.d., Cesta na Ostrožno 93, Celje (matična številka: 1539809).
Odslej se firma glasi: Marč transport –
Dušak Marjan, Prevozi in storitve k.d., Cesta na Okrožno 93, Celje (matična številka:
1539809) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih 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. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega 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 njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. junija 2003 ob 14.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 17. 3.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2003
St 5/2003
S-90814
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 5/2003 sklep z dne 17. 3. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Kukič Milan s.p., Slikopleskarstvo, Cankarjeva cesta 15, Šoštanj (matična številka:
5550405), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kukič Milan s.p.,
Slikopleskarstvo, Cankarjeva cesta 15, Šoštanj (matična številka: 5550405), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2003

St 70/2002-27
S-90815
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 70/2002 sklep z dne 14. 3.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
3 NET, Storitve in trgovina d.o.o., Šlandrova 35, Rogaška Slatina (matična številka: 1403745), se zaključi v skladu z dol.
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: 3 NET, Storitve
in trgovina d.o.o., Šlandrova 35, Rogaška
Slatina (matična številka: 1403745), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2003
St 2/2003
S-90816
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 2/2003 sklep z dne 17. 3.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Pekarna in trgovina, Dušan
Mežnar s.p., Celjska cesta 39, Šmarje
pri Jelšah (matična številka: 5834778).
Odslej se firma glasi: Pekarna in trgovina, Dušan Mežnar s.p., Celjska cesta 39,
Šmarje pri Jelšah (matična številka:
5834778) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje: Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela,
št. delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave 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. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega 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 njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. junija 2003 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 17. 3.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2003
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Št.

St 86/2002-21
S-90817
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 86/2002 sklep z dne 14. 3.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Plajhner Franc s.p., Ključavničarstvo,
Cesta ob Hudinji 9, Vojnik (matična številka: 5313305), se zaključi v skladu z dol.
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Plajhner Franc
s.p., Ključavničarstvo, Cesta ob Hudinji 9,
Vojnik (matična številka: 5313305), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2003

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 11. 6. 2003 ob 10.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
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 53/2001
S-90818
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 53/2001 z dne 10. 3. 2003 stečajni
postopek nad dolžnikom Ravbar Borisom
s.p. – izdelovanje drobnih kovinskih in
gumijastih izdelkov, iz Nove Gorice,
Gradnikove brigade št. 33 (vpisan v vpisnik podjetnikov posameznikov pri Davčnem
uradu Koper – izpostava Sežana, pod reg.
št. 87095, z matično številko 5619105000)
začelo in takoj zaključilo. Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 3. 2003
St 28/2002-17
S-90819
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 28/2002 z dne 17. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ješe Vincenc s.p., Čevljarstvo in prodaja obutve,
Hladnikova 24, Tržič, matična številka:
5643115000, šifra dejavnosti družbe:
19.300.
2. Za stečajno upraviteljico je določena
Romana Kruhar Puc, Pavšičeva 1, Logatec.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 2 mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 18. 6. 2003 ob 12.30, v sobi št.
12/pritličje tega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 17. 3. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 3. 2003
St 9/2003-11
S-90820
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 9/2003 z dne 17. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom LOKA-PRO
proizvodna in trgovska družba, d.o.o.,
Kidričeva cesta 81, Škofja Loka, matična
številka: 1429159, šifra dejavnosti: 18.220.

Za stečajnega upravitelja je določen Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazili stečajnemu senatu prijavijo
svoje terjatve v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 6.
2003 ob 13. uri v sobi št. 113/I tega sodišča.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 17. 3. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 3. 2003
St 18/2001
S-90834
To sodišče je s sklepom stečajnega senata št. St 18/2001 z dne 19. 3. 2003
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
TRON svetovanje, trgovina, proizvodnja
d.o.o. – v stečaju, Župančičeva 9, Krško.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/00512/00 izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 3. 2003
St 32/2003-8
S-90821
To sodišče je s sklepom St 32/2003
dne 17. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Prekoršek, proizvodnja živilskih proizvodov in gostinstvo, d.o.o.,
Trbovlje, Trg svobode 14, matična številka: 5318246.
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 o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 6. 2003 ob 10. uri na Slovenski 41,
v sejni sobi v 9. nadstropju (bivša Gospodarska zbornica).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 3. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2003
St 25/2003
S-90825
To sodišče je s skepom St 25/2003
dne 14. 3. 2003 začelo stečajni postpek
nad dolžnikom M. Rogel, d.o.o., Ljubljana, Skapinova 23, matična številka
5539854, šifra dejavnosti 55.302.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, 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

St 102/2002
S-90826
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 102/2002 z dne 11. 3. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Dypon,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 210,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2003
St 6/2003-8
S-90827
Po prvem odstavku 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se z
dnem 14. 3. 2003 začne stečajni postopek
nad dolžnikom Bar, Dnevni bar Poljana,
Jožef Kocan s.p., Velika Polana 106/b,
9225 Velika Polana. Stečajni postopek se
ne izvede in se z istim dnem zaključi.
Upniki stečajnega dolžnika se zoper
sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka lahko pritožijo v 15 dneh po objavi
tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 3. 2003
St 6/2002
S-90828
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Mipro, Podjetje za inženiring,
marketing, svetovanje, komercialno posredovanje, zastopanje, promet blaga
na debelo in drobno ter proizvodnjo
d.o.o. Nova Gorica, Liskur 19, izven naroka dne 17. 3. 2003 sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Mipro, Podjetje za inženiring, marketing, svetovanje, komercialno posredovanje,
zastopanje, promet blaga na debelo in drobno ter proizvodnjo d.o.o. Nova Gorica, Liskur 19, matična številka: 5304113, šifra
dejavnosti 07.320 in ki se ga takoj zaključi
(99/1 člen ZPPSL).
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS,
upniki pa se lahko zoper njega pritožijo v 15
dneh po objavi.
V sodni register se vpiše pravnomočni
sklep o zaključku stečajnega postopka. Z
dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega
postopka v sodni register dolžnik preneha
in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Premoženje dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka, neporabljen del pa se izroči brez prevzema
obveznosti Mestni občini Nova Gorica.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 3. 2003
St 59/2002
S-90829
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Gostinstvo Milija Go-
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lubovič s.p., Vojkova ul. 8a, Solkan, v
stečaju, izven naroka dne 17. 3. 2003
sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov, ki ga vodi Ministrstvo
za finance Republike Slovenije, Davčna
uprava, Davčni urad Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica, matična številka:
5587466, šifra dejavnosti 74.140.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se
izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem
dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 3. 2003
St 22/2000
S-90831
To sodišče je dne 18. 3. 2003 s sklepom opr. št. St 22/2000 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Krokar
Commerce – Kropec & Kramer proizvodnja, trgovina, storitve d.n.o., Markovci 35/b – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 3. 2003
St 6/2003
S-90835
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 6/2003 z dne 19. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Avtoprevozništvo Anton Stojnšek s.p., Šikole 62,
matična številka: 1329057.
Odslej firma glasi: Avtoprevozništvo Anton Stojnšek s.p., Šikole 62 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11.
6. 2003, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 3. 2003.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 3. 2003
St 5/2003
S-90832
I. Začne se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom G & Form d.o.o., Ronkova 4, Slovenj Gradec, matična številka
5722624, šifra dejavnosti 74.204.
II.
– Inštalater Prevalje, d.o.o., Zg. Kraj
14, Prevalje,
– AK – BAAK Aleš Kupljenik s.p., Ul.
bratov Učakar 124, Ljubljana,
– Dolenc Jože s.p., Montaža stavbnega pohištva, lesnih in mavčnih oblog, Sv.
Barbara 6, Škofja Loka,
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– Richter d.o.o., Dol 14, Gornji grad,
– Mitja Tomšič s.p., Gorenjska cesta
22, Logatec,
– Breco d.o.o., Šmartinska 3, Ljubljana,
– Olga Vukovac, Sv. Vid 45, Vuzenica.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Radovan Triplat, Kotlje 94,
Kotlje.
IV. Upniki lahko 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 dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega oklica ter jo morajo kolkovati z 2%
sodno takso od višine prijavljene terjatve,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Prijava mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve.
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 (17. 3. 2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v
roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje do začetka naroka za prisilno poravnavo.
Upnike opozarjamo, da lahko vložijo pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 3.
2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 3. 2003
St 87/2001
S-90874
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 87/2001 z dne 17. 3. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ikom d.o.o. - v
stečaju, Kosovelova 2, Grosuplje.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2003
St 5/2003
S-90875
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 5/2003 z dne 20. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kmetova
zakladnica podjetje za trgovino d.o.o.,

Podlehnik 13, matična številka 5373522,
šifra dejavnosti 51.210.
Odslej firma glasi: Kmetova zakladnica
podjetje za trgovino d.o.o., Podlehnik 13 v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11.
6. 2003, ob 11. uri, v sobi št. 26/II tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 3. 2003.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 3. 2003
St 3/2003
S-90877
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 3/2003 z dne 20. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ristan
Gradbeništvo, trgovina d.o.o., Osojnikova 3, Ptuj, matična številka 5412536, šifra dejavnosti 51.210.
Odslej firma glasi: Ristan Gradbeništvo,
trgovina d.o.o., Osojnikova 3, Ptuj - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11.
6. 2003, ob 9.45, v sobi št. 26/II tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 3. 2003.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 3. 2003
St 123/2002
S-90935
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
123/2002 z dne 19. 3. 2003 zaradi umika predloga ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom TV 3 d.o.o., Ljubljana, Štula 23.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2003
St 25/2002
S-90941
V postopku prisilne poravnave dolžnika
Agranta Gobarstvo d.o.o., Lendavska 9,
Murska Sobota bo narok za prisilno poravnavo dne 24. 4. 2003 ob 13. uri pri
tem sodišču v sobi št. 12. Poravnalni senat
vabi upnike na narok. Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču v ponedeljek, sredo in
petek v času od 9. do 12. ure, v sredo pa
še v času od 14. do 16. ure, in sicer v sobi
št. 413.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 3. 2003
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Amortizacije
N 200/2000
AM-3759
Na predlog Abanke, d.d., Ljubljana, Slovenska 58, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar
iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj
navedenega vrednostnega papirja, ki naj bi
se izgubil. Imetnik tega papirja se poziva,
da v roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku
tega roka se bo štelo, da je vrednostni papir izgubil svojo pravno veljavnost.
Delnica Abanke Ljubljana, d.d., Slovenska 58, serija BC, delnica št. 0001253, št.
delnic 1, vrednost 1, št. lotov 1.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2003
N 261/2002
AM-3760
Na predlog Mihelič Vladimira, Rožično
8B, Kamnik, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi oglasa uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po preteku tega roka se
bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili
svojo pravo veljavnost.
5 delnic Lek, d.d., Ljubljana, razred B,
ser. št. BP 060546.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 490/2002
SR-3744
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Marjani Krajnc-Prah, v pravdni zadevi tožeče stranke Antonije Janžovnik, Stanetova ul. 22, Celje, ki jo zastopa odv. Silvestra Pikl iz Mozirja, proti toženi stranki
Janžovnik Ernestu, Stanetova 22, Celje, sedaj naslov neznan, zaradi izpraznitve stanovanja (pcto. 67.500 SIT), v skladu z določilom 82/1 člena, četrta točka, sklenilo:
toženi stranki Janžovnik Ernestu, Stanetova 22, Celje, sedaj neznanega prebivališča, se postavi začasna zastopnica odv. Barica Zidar iz Celja.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 2. 2003
I 2002/00059
SR-3749
To sodišče je po okrajnem sodniku Miru
Urbančiču v izvršilni zadevi upnice Banke
Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper, proti dolžniku Štefanu Boštjančiču, Harije 58, Ilirska Bistrica, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave 63.576,85 SIT s pp, v smislu
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
dolžniku Štefanu Boštjančiču, Harije 58,
Ilirska Bistrica, sedaj neznanega bivališča,
se postavi začasni zastopnik Miran Škrinjar,
odvetnik iz Postojne.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima zakoniti zastopnik dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-

stveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 25. 2. 2003
I 67/2001
SR-3746
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert
124, ki ga zastopa odv. Alojz Bandelj iz Trebnjega, zoper dolžnika Mirana Žiberta, Glavni
trg 34, Sevnica, zaradi izterjave 202.072,59
SIT s pp, v skladu z 82. členom Zakona o
pravdnem postopku in 15. členom Zakona o
izvršilnem postopku sklenilo:
odvetnika Branka Derstvenška, Glavni
trg 27, Sevnica, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika dolžnika Mirana Žiberta.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 24. 12. 2002
P 79/00
SR-3750
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Olge Neve Mahorčič,
Ulica Ivana Turšiča 7, ki jo zastopa odv.
Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo
stranko Antona Macarola, Dane pri Sežani
6, sedaj neznanega bivališča, zaradi prisposestvovanja (pcto 100.000 SIT) , s sklepom
z dne 26. 2. 2003, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Antonu Macarolu, Dane pri Sežani 6, 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 sodiščem 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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mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo v roku enega leta od objave tega
oklica kot dediči pri naslovnem sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2003
I D 389/2002
OD-3764
Everson Vera Julia, hči Johna, rojena 30.
12. 1915, nazadnje stanujoča 15260, S.W.
298 Terrace 17E, 33030 Home Stead Miami-Dade, Florida, ZDA, je januarja 1985 umrla brez oporoke, vsled česar sledi dedovanje po Zakonu.
Kot upravičenca do dedovanja prideta v
poštev njena brata oziroma njuni potomci, ki
živijo neznano kje. Na podlagi določila 206.
člena ZD sodišče poziva vse morebitne dediče, da v roku enega leta od objave tega
oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov
s katerim bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2003
I D 158/2003
OD-3763
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po Genovefi Klemenčič,
rojeni Novak, hči Alojzija, rojeni 3. 1. 1915,
nazadnje stanujoči Maribor, Filipičeva 33,
umrla 1. 1. 2003.
Sodišče poziva vse dediče pokojne in
druge, ki bi karkoli vedeli o njenih dedičih,
da o tem obvestijo Okrajno sodišče v Mariboru.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2003

Oklici dedičem
D 32/2001
Ob-2579
Pred Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Kamenšak Antonu, sinu Rudolfa, roj. 6.
1. 1953, delavcu, državljanu Republike Slovenije, samskem, nazadnje stanujočem v
Okoslavcih št. 47, pošta Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je umrl 21. 8. 1995.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Kamenšak
Antonu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Gornji Radgoni, v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Gornji radgoni
dne 12. 2. 2003
II D 375/96
OD-3761
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani teče
zapuščinski postopek po pok. Terkov Francu, kmetu, rojenem junija 1856, umrlem
8. 3. 1944, nazadnje stan. Sadinja vas 5,
Dobrunje. Zapustnik je umrl brez oporoke,
sled česar sledi dedovanje po zakonu.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb po
skrajšanem postopku
CELJE
Srg 2387/2002
Rg-1473
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja Rozeta - Vlasta Kojterer steklarstvo,
k.d., Sp. Sečovo 70/b, Rogaška Slatina,
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Rozeta - Vlasta Kojterer steklarstvo, k.d., Sp. Sečovo 70/b, Rogaška Slatina, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Kojterer Vlasto, Sp. Sečovo 70/b, Rogaška Slatina in Mesarič Bojana, Tekačevo 43, Rogaška Slatina, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.

Stran

1672 / Št. 31 / 28. 3. 2003

Premoženje družbe ostane družbenikoma.
Sklep sta sprejela družbenika dne
16. 12. 2002.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 1. 2003
Srg 953/2002
Rg-19486
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev Zdravilišče Rogaška »Nova«, zdravstvo, hoteli, turizem, d.d., za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku brez
likvidacije in izbrisa iz registra sklenilo objaviti sklep:
družba Zdravilišče Rogaška Nova,
zdravstvo, hoteli, turizem, d.d., preneha
po skrajšanem postopku.
Delničarji prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med delničarje v sorazmerju z njihovimi vložki.
Sklep je sprejela skupščina družbe dne
19. 3. 2002.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2002

KRŠKO
Srg 836/2002
Rg-3735
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Svet 2000, računalniški
in tehnični inženiring d.o.o., Stara vas 89,
Bizeljsko, za vpis prenehanja družbe Svet
2000, računalniški in tehnični inženiring
d.o.o., Stara vas 89, Bizeljsko, po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
družba Svet 2000, računalniški in tehnični inženiring d.o.o., Stara vas 89,
Bizeljsko, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 11. 12.
2002.
Ustanovitelj Darko Ogorevc, Ul. stare
pravde 2, Brežice, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe Svet 2000 d.o.o.,
da so urejena vsa razmerja z delavci in da
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Za te obveznosti
družbenik odgovarja s svojim premoženjem.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
5,002.000 SIT prenese v celoti na Darka
Ogorevca.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka spejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 3. 2003

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
KOPER
Srg 1693/2002
Rg-3733
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Mravlja & CO., trgovina in storitve, d.o.o. Štanjel, Štanjel 111, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2967/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 18. 12.
2002.
Družbenik Mravlja Oton, stanujoč Štanjel 111, izjavlja, da družba nima nobenih
nepoplačanih obveznosti, da nima zaposlenih delavcev oziroma se kot ustanovitelj zavezuje plačati vse morebitne preostale obveznosti družbe in jih prevzema v celoti. Kot
edini družbenik prevzema vse premoženje
družbe.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2003
Srg 68/2003
Rg-3734
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Tipiko, proizvodnja plastičnih
izdelkov in trgovina, d.o.o., Prestranek,
Reška cesta 3, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/4297/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 29. 1. 2003.
Družbenica Korošec Marija, stanujoča v
Prestranku, Reška cesta 3, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da je bil
v družbi zaposlen samo en delavec, do katerega so vse obveznosti v celoti poravnane, da prevzema obveznost poplačila za morebitne neporavnane obveznosti družbe.
Preostala sredstva družbe se izplačajo družbenici.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2003

lom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese v celoti na Dunapack Papir es
Csomagoloanyag Rt.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003
Srg 05986/2002
Rg-14147
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Breskvar & Co., posredovanje k.d.,
Ljubljana, Zvonarska ulica 1, objavlja sklep:
Breskvar & Co., posredovanje k.d.,
Ljubljana, Zvonarska ulica 1, reg. št. vl.
1/33620/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 6.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Breskvar Franci in Božena, Ljubljana, Preglov trg 7, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja, vsakemu do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

LJUBLJANA

MARIBOR

Srg 08986/2002
Rg-1423
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Dunapack
Adria, trgovina in svetovanje, d.o.o., Vevška cesta 52, ki jo zastopa odvetnik Trbanc
Drago iz Ljubljane, Trubarjeva, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Dunapack
Adria, d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Dunapack Adria, trgovina in
svetovanje, d.o.o., Vevška cesta 52,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/35144/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 27. 9. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Dunapack Papir es
Csomagoloanyag Rt., Duna u. 42, Budimpešta, Madžarska, z ustanovitvenim kapita-

Srg 178/2003
Rg-3732
Družba Erenta, podjetje za knjigovodske in poslovno tehnične usluge ter trgovino d.o.o., Dvorakova ulica 10/c, Maribor, reg. št. vl. 1/4455-00, katere družbenika sta Filipović Slavica in Filipović Vjekoslav, oba Bolnička cesta 95, Zagreb,
Republika Hrvaška, po sklepu družbenikov
družbe z dne 28. 1. 2003 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Filipović
Slavica in Vjekoslav.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2003
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SLOVENJ GRADEC
Srg 95/2003
Rg-3730
Družba Ocvirk, podjetje za trgovino
in predelavo mesa d.o.o., Srednji Dolič
7c, Mislinja, reg. št. vl. 1/3015-00, katere
družbenik je Plevnik Štefan, po sklepu družbenika z dne 25. 2. 2003 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Plevnik Štefan.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 3. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Postojna, Novi trg 5, 6230 Postojna
(davčna št. 80040306), prekicujemo žig,
okrogel, s premerom 2 cm, ob robnu je
napis ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. OBMOČNA ENOTA POSTOJNA, v sredini logotip Zavarovalnice Triglav in pod njim
št. 02. Ob-90787

Priglasitveni list
Ajdnik Bici Melita, Cesta na Roglo 19,
Podplat, priglasitveni list, opravilna
št. 51-0269/94, izdan dne 12. 10. 1999.
gnp-114956
Grah Janez, Vrtna ulica 8, Murska Sobota,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 36-0007/93, izdan dne 10. 11. 1993.
gnt-115077
Hauptman Danica s.p., Zelena pot 6,
Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 041023/0716/00-25/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnr-115129
Janež Jože s.p., Prevoz oseb - avtotaxi,
Reška ulica 1, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna
št. 28-1503/94,
matična
št. 5704070, izdan dne 7. 12. 1994.
gnv-114875
Majetić Mehmed s.p., Cesta revolucije
1/a, Jesenice, priglasitveni list, opravilna
št. 14-1084/00, izdan dne 24. 1. 2000.
gnz-114746
Mitrović Miroslav s. p., Brilejeva ulica 3,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1967/02, izdan dne 20. 12. 2002.
gnb-115220
Nadlučnik Ivan s.p., Mizarstvo, Trnovec
15,
Nazarje,
obrtno
dovoljenje,
št. 019273/0391/00-45/1995,
izdano
dne 6. 3. 1995. gno-114807

Št.

Najger Janez s.p., “NAJA”, Galjevica 9,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-0191/94, mat. št. 5362403, izdan
dne 12. 3. 1994. gnm-114809
Noshi Fran, Ljubljanska cesta 4, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-723/94,
izdan dne 29. 4. 1994. gnd-115043
Ocepek Joško s.p., Čemšenik 45, Čemšenik,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 61-0601/98, izdan dne 1. 8. 1998.
gnv-114950
Ostojić Kojo, Limbuška 12, Maribor,
obrtno
dovoljenje,
š t . 0 4 74 2 6 / 2 0 7 2 / 0 0 - 74 / 1 9 9 5 .
gnt-115002
Pišek Miran, Štuki 16/a, Ptuj, odločbo o
obrtnem
dovoljenju,
št. 060377/2111/01-52/1997, izdana dne
16. 7. 1997 pri OZS. gno-114632
Robida Jože - Opremaservis, Breg 4,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-0476/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnc-114998
Rušnik Katarina s.p.- Caffe Marco, Cesta na Roglo 11/j, Zreče, priglasitveni list,
opravilna št. 51-0777/97, izdan dne 25. 1.
1997. gnh-115118
Rušnik Katarina s.p.- Caffe Marco, Cesta na Roglo 11/j, Zreče, priglasitveni list,
opravilna št. 51-0777/97, izdan dne 28. 7.
1997. gng-115119
Servis računalniške opreme, Srečo Rome s.p., Vojkova cesta 73, Ljubljana, obrtno
dovoljenje,
št. 037601/1597/00-34/1995,
izdano
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnq-114655
Škodlar Terezija, Tržaška cesta 115,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 031036/2575/00-38/1995,
izdana
dne 6. 3. 1995. gnj-115212
Štepec Petra, Mandrge 5, Logatec, priglasitveni list, opravilna št. 25-1210/01, izdan dne 26. 11. 2001. gnk-114761
Vačovnik Jože, Dobletina 19, Nazarje,
obrtno
dovoljenje,
št. 057958/0793/01-45/1996 in odločbo. gnr-114854
Vuglar Majda, Maistrova ulica 6, Veržej,
priglasitveni list, opravilna št. 29-299-94.
gno-115011

Potne listine
Ahmetović Hazim, Savinjska cesta 64,
Mozirje, potni list, št. P00401122.
gnj-114862
Bećirspahić Almir, Gašperšičeva 6, Ljubljana, potni list, št. P00022434.
gnv-114925
Fister Aleš, Vrbljenje 6, Ig, potni list, št.
P00843768. gnq-114680
Flegar Marija, Boračeva 50, Radenci,
potni list, št. P00680662, izdala UE Gornja
Radgona. gno-114782
Grašič Slauko, Razkrižje 55, Ljutomer,
potni list, št. P00198989. gnw-114949
Gros Jure, Kidričeva c. 37, Kranj, potni
list, št. P00243937. gnz-114796
Kerneža Slavica, Goriška 4, Celje, potni
list, št. P00584073. gng-114715
Kervina Davorin, Šujica 51, Dobrova,
potni list, št. P00370516. gnv-115000
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Klemenčič Sandi, Savci 22, Sveti Tomaž, potni list, št. P00450437. gnk-114911
Kosi Sara, Rudija Papeža 1, Kranj, potni
list, št. P00712027. gnl-114935
Košir Viktor, Planina 39, Planina, potni
list, št. P00599789. gnh-115168
Kozole Živa, Pod hribom 2, Dol pri Hrastniku, potni list, št. P00935678.
gnl-115060
Kurinčič Nejc, Zatolmin 1/e, Tolmin, potni list, št. P00409939. gni-115038
Linzner Miljenko, Snebersko nabrežje
38, Ljubljana, potni list, št. P00057446.
gno-115007
Lukas Zlatko, Slepa 11, Kamnica, potni
list, št. P00268487. gni-115113
Mulej Anže, Na trati 2, Radovljica, potni
list, št. P00242585. gnf-115166
Napokoj Katja, Metoda Mikuža 6, Ljubljana, potni list, št. P00394631.
gni-114863
Pehlić Adnel, Cesta 24. junija 32, Ljubljana, potni list, št. P00035273. gny-115147
Pintar Štefan, Tominčeva ulica 11, Solkan, potni list, št. P00701896. gnk-114886
Sajovic Anton, Ložnica 50, Žalec, potni
list, št. P00350924. gnz-114696
Savić Anđelko, I. istrske brigade 74, Pobegi, potni list, št. P00361179. gnf-115045
Seme Alojzija, Opekarska cesta 36,
Ljubljana, potni list, št. P00379028.
gng-114765
Srebnič Janez, Marušičeva ulica 4, Nova Gorica, potni list, št. P00099657.
gnx-114948
Stražišar Sabina, Razgledna 10/b, Jesenice, potni list, št. P00051016.
gns-115078
Škerjanc Martina, Tržaška 15, Postojna,
potni list, št. P00763656. gng-115115
Škerjanc Simona, Tržaška 15, Postojna,
potni list, št. P00763657. gnh-115114
Šlar Saša, Na kresu 20, Železniki, potni
list, št. P 523216. gns-114728
Timić Mirjana, Bilje 166, Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI 74865, izdala
UE Nova Gorica. gny-114947
Vinko Darja, Corso della Repubblica
448, 00049 Velletri, potni list, št.
P00622993. gng-114944
Vinko Maša, Gorišnica 81, Gorišnica,
potni list, št. P00205599. gnz-114946
Vinko Pavla, Gorišnica 81, Gorišnica,
potni list, št. P00209974. gnd-114943
Zagorc Janez, Kramarovci 21, Rogašovci, potni list, št. P00268359. gnh-115039
Žagar Vranjković Anka, Šegova 18, Novo mesto, potni list, št. P00232608, izdala
UE Novo mesto. gnj-114687

Osebne izkaznice
Agić Nikola, Kolonija 1. maja 13, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 721496.
gnc-114919
Ankele Lidija, Brilejeva 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 961939. gnf-115141
Ašenberger Katja, Železno 5/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 1411867. gnr-114704
Babosek Sašo, Peršonova ulica 11, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 1119827.
gng-115040
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Bajc Niko, Gradišče 44/a, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 984184. gnq-114780
Bajramović Rasim, Jamova 48, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 886503.
gnf-114816
Bajželj Darja, Škofjeloška c. 72, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 485032.
gnb-114795
Bele Marjan, Žetale 29, Žetale, osebno
izkaznico, št. 1412403. gnr-115029
Belec Jožef, Goriška 1, Piran - Pirano,
osebno izkaznico, št. 235313. gns-114778
Bešter Katja, Poljšica pri Podnartu 13,
Podnart, osebno izkaznico, št. 451527.
gnp-114931
Bezjak Damir, Hlaponci 9, Juršinci, osebno izkaznico, št. 870437. gnm-114884
Bizjak Nejc, Kromberk 31, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 1191557.
gnd-114693
Blagojević Suzana, Slomškov trg 7, Celje, osebno izkaznico, št. 1282784.
gnb-115070
Blažič Barbara, Gorenjska cesta 31/a,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 972987.
gni-114913
Bodiroža Nenad, Bevkova 8, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1006462.
gne-114667
Bogatin Jožefa, Gabrovnik 111, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 248232.
gnb-115170
Braček Tina, Škofja vas 47, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 341229. gni-114763
Brodnjak Damjan, Regentova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1031789.
gnv-114900
Bukovac Lea, Danila Bučarja 21, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1151743.
gno-115057
Cafuta Darko, Majski vrh 34, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 398388.
gnn-115083
Cesarec Elizabeta, Stari trg 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 17579.
gnv-115150
Čater Dušan, Podlubnik 160, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 864929.
gni-114788
Čelan Rudolf, Slovenja vas 30, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 525600. gnz-115046
Čepon Gregor, Slovenska cesta 2, Horjul, osebno izkaznico, št. 898085.
gnn-114758
Černac Tim, II. prekomorske brigade 21,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 973686. gnj-114787
Čirkovski Mateja, Šentiljska cesta 97,
Maribor, osebno izkaznico, št. 253338.
gnp-114881
Čoh Anita, Podsreda 9, Podsreda, osebno izkaznico, št. 451189. gny-114797
Čoh Marko, Slape 144, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 981056. gnx-115073
Čokl Zvonko, Na poljanah 29, Maribor,
osebno izkaznico, št. 227529. gns-114703
Dernovšek Katja, Opekarniška c. 12/f,
Celje, osebno izkaznico, št. 9086.
gne-114792
Dominić Petra, Dragomer, V Loki 27,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 246888. gnd-114968
Domjanič Nino, Poklukarjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 15088.
gnx-114873
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Došen Dean, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 913349.
gnh-115064
Durič Dragica, Kettejeva ulica 17, Maribor, osebno izkaznico, št. 402923.
gnm-114934
Džukanović Anton, Ročevnica 18/a, Tržič, osebno izkaznico, št. 990150.
gnu-114701
Farič Pavla, Ruska 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 34584. gnh-115164
Fras Rezika, Zgornji Duplek 82/d,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico,
št. 1032206. gnh-114714
Fuchs Anton, Rjava cesta 13, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 83499.
gnt-114952
Gabor Mateja, Tropovci, Križna 1, Tišina, osebno izkaznico, št. 1518300.
gnn-114883
Germ Vili, Prvomajska 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 296265. gnh-114889
Gorišek Andrej, Prisojna pot 12, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 23412.
gni-115163
Grebenc Mojca, Kolodvorska cesta 4,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 384267. gnk-115161
Hauc Marko, Krekova 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 1301956. gni-114813
Helbl Matej, Zg. trg 26, Vuzenica, osebno izkaznico, št. 1151918. gnx-114898
Hohnec Damjan, Pot na Drenikov vrh 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1147918.
gnm-115059
Horvat Kata, Lešnjake 2, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št. 1577068.
gnu-114726
Hozjan Alojzija, Slivniško Pohorje 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 742767.
gni-115188
Hrastar Branko, Dolenjska cesta 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 948968.
gnq-115230
Hrastar Darinka, Selo 11, Mirna Peč,
osebno
izkaznico,
št. 1406936.
gny-115047
Hudorovič Berta, Brezje 12, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 827762.
gnf-114941
Hvala Benjamin, Ulica Konrada Babnika
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 89152.
gnr-114983
Ibrišević Alan, Karla Marxa 36, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 915035.
gnv-114929
Ipavec Alojz, Vrhpolje 137, Vipava, osebno izkaznico, št. 1604517. gno-115032
Ivanuša Olga, Belokranjska ul. 17, Maribor, osebno izkaznico, št. 1019523.
gnd-114793
Jančar Frančiška, Cesta 13. julija 63,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico,
št. 95150. gne-114817
Janežič Vesna, Zlatoličje 112, Starše,
osebno izkaznico, št. 944436. gnb-115195
Janžekovič Klementina, Bukovci 129/b,
Markovci, osebno izkaznico, št. 277354.
gni-114688
Japelj Anton, Jevčeva pot 3, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 433851.
gnr-115154
Jaušovec Feliks, Lokavci 41, Spodnji Ivanjci, osebno izkaznico, št. 322610.
gns-114928

Kavčič Sabina, Pod stražico 6, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 286916.
gnr-114779
Kerneža Slavica, Goriška 4, Celje, osebno izkaznico, št. 331975. gnf-114716
Kervina Davorin, Šujica 51, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 1203928. gnw-114999
Kimovec Sabina, Zgornji Brnik 160, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 1133721. gnr-114629
Klarič Ante, Cesta v Gorice 171, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 653699.
gni-115063
Klemenčič Sandi, Savci 22, Sveti Tomaž, osebno izkaznico, št. 303332.
gnm-114909
Klemenčič Silvester, Okrogarjeva 3, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 799836. gne-115067
Kobe Andreja, Klemenova ulica 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 448057.
gnk-115086
Kolenko Štefan, Volčja jama 5/b, Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 1162001.
gnj-115137
Kosanec Bojan, Za vasjo 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1337944.
gnt-115052
Kovačec Simona, Dogoška cesta 90,
Maribor, osebno izkaznico, št. 386046.
gnb-115245
Kozole Adolf, Lokve 21, Krško, osebno
izkaznico, št. 753159. gnl-114910
Kozole Marija, Lokve 21, Krško, osebno
izkaznico, št. 753147. gnn-114908
Krajnc Vincenc, Delavska ulica 12, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 417470.
gnd-114918
Kralj Tadeja, Mihovci 61, Velika Nedelja,
osebno
izkaznico,
št. 1364989.
gnj-114912
Kranjc Janja, Šedem 42, Senovo, osebno izkaznico, št. 184716. gnc-114894
Kuhar Ivana, Zg. Radovna 12, Mojstrana, osebno izkaznico, št. 893963.
gnc-114719
Kunšek Tanja, Visoče 9/a, Planina pri
Sevnici, osebno izkaznico, št. 954078.
gnm-114888
Ladič Dvoršak Marija, Gregorčičeva
34/a,
Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 480108. gnh-114814
Lamberger Monika, Mihovce 36, Cirkovce, osebno izkaznico, št. 958024.
gno-114682
Lapuh Josip, Pod topoli 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 132074. gnv-114850
Lavrič Franc, Zaloška 56, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 410040. gnz-114871
Lazić Mara, Zagradec pri Grosupljem
32,
Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št. 1617049. gnp-115181
Ledinek Franc, Stantetova 15, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 1467906.
gnn-115033
Legnar Jožefa, Topolšica 144, Topolšica, osebno izkaznico, št. 753264.
gnw-114924
Leljak Damir, Proseniško 3/d, Štore,
osebno izkaznico, št. 147335. gnt-115156
Leskovec Božidar, Glavni trg 23, Kranj,
osebno izkaznico, št. 49465. gnt-114902
Logar Marko, Kidričevo naselje 4, Radenci, osebno izkaznico, št. 1482857.
gni-114692
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Lojen Vida, Cesta zmage 32, Maribor,
osebno izkaznico, št. 615116. gnl-115160
Lončar Janez, Za Mošenikom 21, Tržič,
osebno izkaznico, št. 164935. gnh-115014
Lukan Gorazd, Kolodvorska 2/b, Mengeš, osebno izkaznico, št. 336343.
gnt-114927
Majnik Mojca, Belokranjska 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 994305.
gnc-114769
Marguč Jure, Draža vas 64/b, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 1221301.
gnf-114966
Marinič Dragica, Borova vas 28, Maribor, osebno izkaznico, št. 1238644.
gnr-114954
Markelj Janez, Dolenja vas 3, Selca,
osebno izkaznico, št. 568137. gno-114882
Matko Tanja, Jarška cesta 55, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 337903. gnr-115004
Mel Branka, C. na Lenivec 10, Sežana,
osebno izkaznico, št. 1153778. gnj-114712
Meserko Maja, Zupančičeva 11, Domžale, osebno izkaznico, št. 1142505.
gnf-115016
Mlakar Aleš, Tržec 53, Videm pri Ptuju,
osebno izkaznico, št. 410491. gnc-115044
Mlakar Ignac, Golišče 104, Kresnice,
osebno izkaznico, št. 821387. gnu-114826
Mlinar Blaž, Moste 66, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 1034354. gnl-114710
Mlinarić Ivanka, Alpska 62, Lesce, osebno izkaznico, št. 1545761. gnk-114686
Molnar Urška, Ulica Marije Draksler 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 867858.
gnl-114760
Mulec Sabina, Radehova 12, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 68516.
gnf-114916
Murko Vinko, Ložarjeva 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1517609.
gno-115182
Najger Franc, Kunšperk 39, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 1467510.
gne-114967
Nampelj Cirila, Celovška 99/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 374655.
gns-114828
Oblak Silvester, Polhov Gradec 114, Polhov
Gradec,
osebno
izkaznico,
št. 1057486. gno-115232
Ogrin Neža, Stara Vrhnika 27, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št. 803258.
gnb-114770
Osolnik Tomaž, Suha 16, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št. 1136976.
gnb-114895
Paja Martina, Gledališka 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 366598. gnt-115227
Palić Nazif, Šmarje 33, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 288932. gnv-115075
Pavković Vlado, Cesta maršala Tita 39,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 283456.
gnn-114683
Perko Janez, Glavarjeva 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 492371. gnl-114660
Pernarčič Josip, Trg prekomorskih brigad 10, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 35887. gnc-114794
Petelinšek Mateja, Oplotniška 2/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 1422964. gnj-114937
Pevec Gašperin Marjeta, Molniške čete
13,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 708318. gnp-114781

Pintar Štefan, Tominčeva ulica 11, Solkan, osebno izkaznico, št. 831172.
gnl-114885
Plohl Berta, Na Šancah 68, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 573398.
gnx-115173
Plohl Janez, Na Šancah 68, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 573343.
gny-115172
Podjaveršek Peter, Kajuhova ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 208676.
gno-114707
Pogačnik Maja, Dragerjeva 21, Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 116677.
gnu-114876
Polak Urška, Ob Belci 1, Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št. 987202.
gnf-114920
Povše Konda Majda, Mali Lipoglav 83,
Šmarje-SAP,
osebno
izkaznico,
št. 1576584. gns-115003
Prelc Franc, Dol. Košana 13, Košana,
osebno izkaznico, št. 822816. gnu-115076
Prevodnik Marija, Skalica 13, Kranj,
osebno izkaznico, št. 780891. gnw-114699
Pučko Tatjana, Ul. Zlatke Karer 16, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 196812. gnf-115191
Pušnik Franc, Mucherjeva ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 338602.
gnv-114725
Radič Ivan, Sestranska vas 14, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 1105457.
gnw-115049
Rajšp Lea, Ul. Kneza Koclja 7, Ormož,
osebno
izkaznico,
št. 236947.
gnu-114776
Rakas Robert, Ulica Ivana Suliča 10/b,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 177490. gnj-114887
Rednak Metka, Aškerčeva cesta 3/b,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1245438.
gni-114713
Reja Marinella, Nazorjeva 11, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 996244.
gno-114932
Režonja Simon, Renkovci 43, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št. 126241.
gnn-114933
Rihtaršič Nada, Črtomirova 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 248561.
gnp-114906
Ristić Budimir, Planina 5, Kranj, osebno izkaznico, št. 446201. gnb-115020
Robežnik Uroš, Mekinje, Cankarjeva
cesta 3, Kamnik, osebno izkaznico,
št. 494939. gnn-114808
Rojc Pečnik Vesna, Na brežini 38, Ljubljana-Črnuče,
osebno
izkaznico,
št. 1022835. gnt-115152
Rojs Jurij Emanuel, Goriška 1/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 845338.
gnu-114801
Rožič Marija, Prinčičeva 5, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 29674.
gng-115140
Rusjan Gregor, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 820549.
gnk-115211
Sabadin Erik, Bonini 9, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 193277.
gnw-114774
Selan Bojan, Cesta na Vrhovce 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1077085.
gnj-114762
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Skornšek David, Nove Loke 46, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št. 780.
gno-114957
Slak Alojz, Prešernova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 34262. gnk-114786
Slak Jernej, Trubarjeva 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 325929. gnf-114691
Slanič Frančiška, Starše 62, Starše,
osebno izkaznico, št. 927598. gnv-114700
Slatnar Milena, Podreča 87, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št. 1041388.
gnz-115196
Sodja Zoran, Cankarjeva ulica 4, Radovljica, osebno izkaznico, št. 989756.
gnh-114914
Sotlar Mitja, Partizanska c. 17, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 1181648.
gnh-114789
Sporiš Kristina, Čopova ulica 23, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 354042.
gns-114653
Stanko Darinka, Farčnikova 79, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 731863.
gnl-115185
Stegenšek Bor, Celovška 143, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1000786.
gnd-114818
Stružnik Vera, Viška cesta 67, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1070953.
gnv-114825
Suhadolnik Janez, Blatna Brezovica 15,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1063014.
gny-114772
Šemen Bojan, Gosposko 9, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št. 1197937.
gnc-115194
Ševerkar Metka, Rojčeva 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 517424. gnh-114764
Škedelj Cvetka, Stara ulica 6, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1585972.
gnq-115030
Škerjanc Dragica, Tržaška 15, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1313208. gnf-115116
Špan Natalija, Žerjav 23, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 1318304.
gnb-114695
Štibilj David, Bevkova ulica 7, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 264347.
gnl-115035
Terčelj Dušan, Ježica 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 95249. gnq-114905
Trpin Helena, Jana Husa 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1101079.
gnn-114733
Uljan Danijela, Zabiče 26/b, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 348393.
gnc-114819
Urbančič Polona, Kajuhova 11, Postojna,
osebno
izkaznico,
št. 781867.
gnv-114775
Urh Vincencij, Medvedova ulica 23,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 14209.
gnu-115226
Urnat Srečko, Št. Janž pri Radljah 15,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 263645. gnr-115079
Vajdič Dejan, Biš 6, Trnovska vas, osebno izkaznico, št. 465190. gne-114917
Valančič Ajda, Grmičeva 15, Kranj, osebno izkaznico, št. 889347. gnn-114833
Valančič Ana, Grmičeva 15, Kranj, osebno izkaznico, št. 889351. gnu-114834
Valančič Vesna Senta, Grmičeva 15,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1262397.
gnl-114835
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Vekjet Darinka, Koroška 73, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1297205.
gnn-115158
Vider Luka, Kapla 17/a, Tabor, osebno
izkaznico, št. 230275. gne-115017
Vodušek Tadej, Kardeljev trg 4, Velenje, osebno izkaznico, št. 443931.
gnk-114890
Volčič Tugomir, Izletniška pot 2/a, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1066343. gnu-114926
Volić Darko, Robindvor 44, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št. 1567361.
gnt-114702
Zadnikar Alojzij Marijan, Dolenjska cesta
305,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 924239. gnb-114820
Zagorc Katarina, Zupančičeva 1, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 51971.
gnw-115024
Zajc Peter, Kalanova ulica 1, Medvode,
osebno izkaznico, št. 631731. gnz-114800
Zalokar Domen, Koprivnik 3/a, Bohinjska
Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 1273060. gng-115165
Zdravič Monika, Drem 1/a, Vas, osebno
izkaznico, št. 340869. gnk-114936
Zupan Marija, Gasilska cesta 8, Šenčur,
osebno
izkaznico,
št. 1021413.
gnz-115171
Zupanc Simona, Ulica heroja Rojška 52,
Celje, osebno izkaznico, št. 191204.
gnz-115021
Zupanc Zala, Ulica heroja Rojška 52,
Celje, osebno izkaznico, št. 1223719.
gny-115022
Zupančič Olga, Mazovčeva pot 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1077140.
gnf-114866
Žnidaršič Žagar Sabina, Babna gora 59,
Polhov Gradec, osebno izkaznico,
št. 321070. gno-114732

Vozniška dovoljenja
Albreht Edvard, Partizanska cesta 4, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 5125, izdala UE Škofja Loka.
gng-115240
Alegro Franc, Gunte 1, Krško, vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. 671.
gnq-114705
Auda Branko, Antoličičeva 30, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 19886, reg. št. 71822, izdala
UE Maribor. gnt-115027
Babić Saša, Celovška cesta 90, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
S 1418068, reg. št. 212928, izdala UE
Ljubljana. gnc-115069
Bajc Niko, Gradišče 44/a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1598860, reg. št. 4160, izdala UE Ajdovščina. gnn-114783
Belcl Sandra, Presika 24, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1333365,
reg. št. 10866, izdala UE Ljutomer.
gnu-114901
Belingar Metka, Vetrišče 8, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 36190, izdala UE Nova Gorica.
gnb-114845
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Bergelj Blaž, Sušnikova 11, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 737501,
reg. št. 39144, izdala UE Kranj.
gnz-114971
Bolčina Borut, Ljubljanska cesta 13/f,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
956268, reg. št. 34599, izdala UE Nova
Gorica. gnh-115239
Borštnar Miran, Valvazorjeva 3/c, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1624940, izdala UE Zagorje ob Savi.
gny-114822
Brajdič Anita, Šmihel 72, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35647, izdala UE Novo mesto.
gni-114988
Brglez Boris, Šalamenci 70, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 9348. gnv-114650
Brodar Marjan, Cerkovnik 28, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 859208, izdala UE Litija. gnj-115112
Brunčič Darko, Nadbišec 12, Voličina,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCEGH,
št. 15120, izdala UE Gornja Radgona.
gng-114965
Burgar Špela, Na Dole 12, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1353364,
reg. št. 231343, izdala UE Ljubljana.
gnu-114751
Cepuš Aleksander, Robova 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 504349,
reg. št. 34503, izdala UE Celje.
gne-115167
Cukjati Slavko, Podvine 20, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1021201, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnn-115058
Cvahte Leon, Prepuž 4, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20437, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-114643
Čampa Branko, Uraničeva ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214180, reg. št. 161608, izdala UE Ljubljana. gne-114892
Četa Marko, Milčinskega 2, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1741858, reg.
št. 27067. gnk-114711
Čoh Marko, Slape 144, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1266713,
reg. št. 224842, izdala UE Ljubljana.
gny-115072
Čurlič Robert, Erjavčeva 18, Nova Gorica, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 29/2003. gnd-114843
Dema Kujtim, Lackova 93, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 873202,
reg. št. 104812, izdala UE Maribor.
gnu-114651
Domjanič Nino, Poklukarjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1050368, reg. št. 182872, izdala UE
Ljubljana. gny-114872
Dunkley Renata, Trubarjeva ulica 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1314153, reg. št. 25209, izdala UE
Domžale. gnm-115234
Fingušt Marjana, Sp. Gaj pri Pragerskem
9, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 32014. gnq-114980
Fink Babič Sonja, Ilirija 4, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17801.
gnx-114973
Fras Rezika, Zgornji Duplek 82/d,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.

BFGH, št. S 877447, reg. št. 33208, izdala UE Maribor. gne-114717
Gabor Mateja, Tropovci, Križna 1, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 25806.
gnb-114745
Glazer Ljubica, Moste 80/k, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13524,
izdala UE Kamnik. gnp-114806
Gobec Črtomir, Podvinci 7/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41322, izdala UE Ptuj. gnj-114637
Golub Grega, Skokova ul. 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1590885,
reg. št. 56035, izdala UE Kranj.
gnq-114755
Gomolj Andrej, Šarhova 75, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
916229, reg. št. 95797. gno-115157
Gračner Joško, Brdo 1/a, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 5741, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnp-115031
Grebenc Mojca, Kolodvorska cesta 4,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1424368, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnq-115159
Gregorec Iztok, Kapelski vrh 83, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 11884, izdala UE Gornja Radgona.
gny-114847
Gunzek Jože, Belakova 5, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 206.
gne-115117
Habe Barbara, Rodica, Slomškova ulica
24, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001068591, reg. št. 30909,
izdala UE Domžale. gnp-114756
Hajderović Edin, Strniševa cesta 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1419988, reg. št. 237267, izdala UE
Ljubljana. gnl-115010
Heine Roman, Dragomelj 106/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001620443, reg. št. 30254, izdala UE
Domžale. gnl-114810
Helbl Matej, Zg. trg 26, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9255,
izdala UE Radlje ob Dravi. gny-114897
Hoferle Silvester, Košnica 51, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12336.
gnj-115012
Hoferle Stanka, Košnica 51, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32789.
gni-115013
Holcapfel Bojan, Žiberci 52/a, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13074, izdala UE Gornja Radgona. gnc-114644
Horvat Albin, Kneza Koclja 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1560846, reg. št. 41067. gnm-114959
Horvat Suzana, Lovska 69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 493544,
reg. št. 86794, izdala UE Maribor.
gnh-114639
Hrastar Branko, Dolenjska cesta 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 514242, reg. št. 125528, izdala UE
Ljubljana. gnr-115229
Hrastovec Primož, Prekopa 46, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1400841, izdala UE Žalec. gnb-114720
Hriberšek Suzana, Cesta talcev 17, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1485644, reg. št. 27411, izdala UE Velenje. gng-115190
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Hvala Benjamin, Ulica Konrada Babnika 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 102233, reg. št. 112575, izdala UE Ljubljana. gns-114982
Janežič Darijan, Pot k čuvajnici 3, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1342963, reg. št. 230718, izdala UE Ljubljana. gnz-114821
Jankovič Saša, Goriška ulica 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001544905, reg. št. 111908, izdala UE
Maribor. gnq-115034
Japelj Anton, Jevčeva pot 3, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 324492, reg. št. 81561, izdala UE Ljubljana. gns-115153
Jarni Slavica, Dolga vas, Omerzova ulica 16, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6866, izdala UE Kočevje.
gni-114838
Javornik Boris, Čopova 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 803458,
reg. št. 11495, izdala UE Velenje.
gnz-114921
Javornik Milan, Cesta na Roglo 17/c,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 3658, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu-114976
Jeler Marko, Rašica 8, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1612936, reg. št. 129079, izdala UE Ljubljana. gnh-115214
Jerkovič Mirko, Slavka Gruma 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18908. gnh-114989
Jug Jerneja, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 37004, izdala UE Nova Gorica.
gnc-114844
Juvančič Manca, Podreča 82, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1641126, reg. št. 57336, izdala UE Kranj.
gny-114922
Kamenšek Dušan, Volčja Draga 29/a,
Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 41761, izdala UE Nova Gorica.
gny-114647
Kavčič Sabina, Pod stražico 6, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001586610, reg. št. 11004, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnx-114777
Kervina Davorin, Šujica 51, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
229655, reg. št. 2161, izdala UE Ljubljana. gnc-115144
Kimovec Sabina, Zgornji Brnik 160,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1155188, reg.
št. 48535, izdala UE Kranj. gns-114628
Kobe Andreja, Klemenova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 483691, reg. št. 195058, izdala UE
Ljubljana. gnl-115085
Kocijan Branko, Prešernova 25, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1312427, reg. št. 12593. gnt-115177
Kolenko Štefan, Volčja jama 5/b, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1652765, izdala UE Litija.
gni-115138
Kostešič Marinka, Reboljeva ulica 12,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
781767, reg. št. 14876, izdala UE Domžale. gnh-114864

Kranjc Janja, Šedem 42, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18820. gnz-114896
Krt Pavle, Habatova ulica 15, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1154368, reg. št. 25893, izdala UE Domžale. gnq-115180
Kukovica Robert, Kajuhova ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367633, reg. št. 157208, izdala
UE Ljubljana. gne-115217
Kukovič Eda, Gornji trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077283, reg. št. 203574, izdala UE
Ljubljana. gnl-115235
Lango Marjan, Vrtovin 54, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
280258, reg. št. 7178, izdala UE Ajdovščina. gny-114697
Lazić Mara, Zagradec pri Grosupljem
32, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1435456, reg. št. 23201, izdala UE Grosuplje. gnr-115179
Lešnik Darja, Cesta proletarskih brigad 58, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1128179, reg. št. 110548, izdala UE Maribor. gnf-115066
Lipovšek Marjan, Gorenjska cesta 12,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 22525, reg. št. 2936, izdala UE Velenje. gnc-115019
Ljubičić Saša, Rusjanov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589545, reg. št. 253115, izdala UE
Ljubljana. gnu-114676
Lončar Janez, Za Mošenikom 21, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
563597, reg. št. 1838, izdala UE Tržič.
gng-115015
Marinič Dragica, Borova vas 28, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
367779, reg. št. 73087. gns-114953
Markež Lilijana, Cesta talcev 4/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 795538, izdala UE Jesenice.
gny-115222
Martinc Gašper, Lavrica, Selska ulica
25, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1343220, reg. št. 230918,
izdala UE Ljubljana. gnp-115081
Medenjak Mojca, Vodule 23, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20711.
gnz-114721
Mevlja Maja, Lokev 24, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18355, izdala UE Sežana. gnb-114645
Mezgec Srečko, Pesnica 24, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 1471534, reg. št. 5905,
izdala UE Pesnica. m-386
Milčev Sonja, Trdinova ul. 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170526, reg. št. 112496, izdala UE Maribor. gnt-114802
Mivšek Maja, Grajska pot 2, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7368, izdala UE Logatec. gns-115178
Mlakar Petra, Zgornje Poljčane, Partizanska 25, Poljčane, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 19841. gnl-114635
Možina Mija, Petkovškovo nabrežje 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 597800, reg. št. 180991, izdala UE
Ljubljana. gnh-115193
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Muhvič Mitja, Hrib 9, Vinica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12360.
gnl-114960
Muslimovič Edis, Šalek 88, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1283342, reg. št. 28204, izdala UE Velenje. gnu-115026
Nikolov Milan, Plač 34, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1326828, reg. št. 12578. m-371
Pepelnik Milan, Kolodvorska 17, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 16092, izdala UE Slovenska Bistrica. m-369
Petrič Miha, Selšček 1, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1254019, reg. št. 10526. gnt-114627
Pirnat David, Harije 1, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, št. S 1016196, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnx-114848
Piškur Irena, Gabrovec 14, Krka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 336764,
reg. št. 14908, izdala UE Grosuplje.
gnw-115224
Plankl Ignac, Grajski trg 2, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5136, izdala UE Slovenske Konjice. gnc-115219
Poberžnik Viktor, Gmajna 35, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11743, izdala UE Slovenj
Gradec. gnb-114995
Podjaveršek Peter, Kajuhova ulica 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000792, reg. št. 109434, izdala UE
Ljubljana. gnp-114706
Potočan Igor, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1104581, reg. št. 178757, izdala UE
Ljubljana. gnd-115243
Prerad Radojka, Cankarjeva 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 33493, izdala UE Nova Gorica.
gng-114640
Prevc Lovro, Brezje 23, Brezje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h, BGH,
št.
S
1713253,
reg.
št. 15516.
gnz-114846
Prevodnik Marija, Skalica 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
522835, reg. št. 15766, izdala UE Kranj.
gnh-114689
Prosenc Vladimir, Repno 14, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5543, izdala UE Šentjur. gnw-115174
Pučko Tatjana, Ul. Zlatke Karer 16, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1493236, reg.
št. 121782. gne-115192
Rakas Robert, Ul. Ivana Suliča 10/b,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 42422. gni-114638
Ramšak Marija, Janševa 15, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19726.
gns-114803
Raspet Uroš, Sedlo 53, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 1338178, izdala UE
Tolmin. gnx-114648
Rednak Metka, Aškerčeva cesta 3/b,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1263277, reg. št. 15251, izdala UE Slovenj Gradec. gnr-114708
Regina Jure, Iška Loka 17, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1138405, reg.
št. 215273,
izdala
UE
Ljubljana.
gnp-115006
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Simič Nikolaj, Trg Prešernove brigade
4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1700621, reg. št. 39972, izdala UE
Kranj. gnj-115062
Skornšek David, Nove Loke 46, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7780, izdala UE Mozirje. gnn-114958
Skrbinšek Franc, Mihovce 59, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 21135, izdala UE Ptuj. gnx-115123
Snoj Marko, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 22815,
reg. št. 55174, izdala UE Ljubljana.
gny-115126
Stojan Špela, Ulica Viktorja Kejžarja 31,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1176232, izdala UE Jesenice.
gny-115122
Stojanović Ognjan, Slamnikarska ulica
8, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001229115, reg. št. 29913, izdala UE
Domžale. gne-114767
Strelec Dominik, Spuhlja 12/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 42252, izdala UE Ptuj. gnz-115121
Sušnik Veronika, Strahinj 59, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 420481,
reg. št. 15502, izdala UE Kranj.
gni-114738
Šolar Saša, Na kresu 20, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24887, izdala UE Škofja Loka. gnx-114727
Špegel Karina, Šenbriška 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
858637, reg. št. 2491, izdala UE Velenje.
gnk-115186
Špur Boštjan, Steletova 3, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14254, izdala UE Kamnik. gnx-115148
Štajer Lilijana, Zasip, Sebenje 26, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
869075, reg. št. 16196. gne-114642
Štibilj David, Bevkova ulica 7, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1280413, reg. št. 16382, izdala UE Ajdovščina. gnk-115036
Tavčar Sandi, Petrovče 62, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1257252, izdala UE Žalec. gnc-115244
Teofilovič Jadranka, XXX. divizije 15/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 31561. gnk-114636
Terčelj Dušan, Ježica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1706849, reg. št. 101113, izdala UE Ljubljana. gns-114903
Trček Majda, Poljanska cesta 94, Gorenja
vas, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 27/2003. gng-114740
Turza Janez, Sodna ulica 27, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29363.
gnm-114634
Ušaj Milka, Malija 19/c, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11916, izdala UE Izola. gnp-115231
Valančič Vesna Senta, Grmičeva 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
640056, reg. št. 29971, izdala UE Kranj.
gnk-114836
Valentinčič Tomaž, Morsko 38, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44690,
izdala UE Nova Gorica. gnf-114641
Veršec Petra, Valesova ulica 39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442693, reg. št. 60459. gnq-114955
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Virant Primož, Kriva pot 30/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373021, reg. št. 236325, izdala UE Ljubljana. gnk-115061
Vodeb Dionea, Trnoveljska cesta 89,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1185995, reg. št. 43892. gnc-115169
Vodušek Tadej, Kardeljev trg 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1113816, reg. št. 26565, izdala UE Velenje. gnj-114891
Voga Jerneja Nina, Jurčičeva 18, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1564086, izdala UE Žalec. gno-114757
Vrankar Robert, Loke v Tuhinju 12, Laze
v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 951011, reg. št. 14019, izdala UE
Kamnik. gnp-114785
Vrtačič Milan, Pristavica 1, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17527,
izdala UE Novo mesto. gnn-114633
Vučak Izidor, Starše 12/a, Starše, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1092390, reg. št. 106732, izdala UE Maribor. gng-115065
Zagorc Janez, Kramarovci 21, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 16196.
gnl-114985
Zagorc Katarina, Zupančičeva 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3396, izdala UE Kamnik. gnx-115023
Zajc Peter, Kalanova ulica 1, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455169, reg. št. 200451, izdala UE Ljubljana. gnb-114799
Zupanc Srđan, Britof 120, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1468607,
reg. št. 38295, izdala UE Kranj.
gns-114978
Zupančič Olga, Mazovčeva pot 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932798, reg. št. 127326, izdala UE Ljubljana. gng-114865
Žagar Zvonka, Pod strahom 57, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
15361, reg. št. 116871, izdala UE Ljubljana. gnd-114668
Željko Stanislav, Gor. Suhor pri Metliki
5, Suhor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 88127, reg. št. 388, izdala UE Metlika. gnw-114899
Žen Andrej, Ulica Jožeta Štruklja 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1564801, reg. št. 247717, izdala UE
Ljubljana. gns-114878
Žnidaršič Žagar Sabina, Babna gora 59,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1286135, reg. št. 163735, izdala UE Ljubljana. gnt-114731

Zavarovalne police
Ažman Borut, Tbilisijska ulica 146,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 2371493, izdala zavarovalnica Maribor. gnb-114945
Bevc Andrej, Stremeckijeva ulica 9, Krško, zavarovalno polico, št. 489976, izdala
zavarovalnica Slovenica. gne-114992
Borko Milan, Sarajevska 4, Maribor, zavarovalno polico, št. AVO 3618036, izdala
zavarovalnica Triglav. gnc-114969

Božić Vesna, Prašnikarjeva ulica 2/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1099835,
izdala
zavarovalnica
Adriatic
d.d.
gnr-114679
Drobež Katja, Kančeva 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 370468, izdala zavarovalnica Slovenica. gns-115053
HERCI d.o.o., Kneza Koclja 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0484981 - obvezno zavarovanje, št. 614521 - kasko zavarovanje, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnw-114649
Hribar Stanislav, Cankarjeva ulica 9,
Trebnje,
zavarovalno
polico,
št. 00101547508. gnm-115134
Hribernik Aleš, Cesta VDV brigade 26,
Dol pri Hrastniku, zavarovalno polico,
št. 101425750, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-115001
Hvala Benjamin, Ulica Konrada Babnika
8,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 578755, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnq-114984
Koprivnik Janko, Cesta dveh cesarjev
104, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 881878 in kupone, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnp-114981
Korošec Zdravko, Planina 18, Kranj, zavarovalno polico, št. 897108, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-114853
Markelj Ciril, Brezje 78/a, Brezje, zavarovalno polico, št. AO 471100.
gnk-114861
Markuža Edvin, Veliki dol 63, Dutovlje,
zavarovalno polico, št. 1-AO 0904331, izdala
zavarovalnica
Adriatic
d.d.
gnf-114741
Marolt Magdalena, Goriča vas 92, Ribnica, zavarovalno polico, št. 885194, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnq-115155
Ogrin Matjaž, Prešernova 16, Mengeš,
zavarovalno polico, št. 461421, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gns-114678
OPTIMA LEASING d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 165783 - polica za zavarovanje avtomobilskega kaska in št. 0493163 - polica
za zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnb-114724
Ostrovršnik Albert, Prešernova 9/b, Velenje, zavarovalno polico, št. 469764, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-114709
Plut Irena, Lavrica, Srednjevaška ulica
52, Škofljica, zavarovalno polico, št. AO
365126, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnx-114798
Pšeničnik Mirko, Zgornje Stranje 1, Stahovica,
zavarovalno
polico,
št. 00101490320, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-114773
Stajan Jože, Sp. Kapla 5, Kapla, zavarovalno polico, št. AO 469231, izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-114748
Strmec Tomaž, Babna gora 8, Veliki Gaber, zavarovalno polico, št. 865723, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnl-114685
Strnad Boštjan, Boletova 7, Ponikva, zavarovalno polico, št. 388831. gne-114842
Vuk Dominik, Langusova 14/a, Ptuj, zavarovalno
polico,
št. 0491389.
gnc-114669
Vuk Miran, Hrastovec 130, Zavrč, zavarovalno polico, št. 0058709, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-115125

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Žagar Darko, Ribjek 8, Mokronog, zavarovalno polico, št. AVO 880767, izdala zavarovalnica Tilia. gnw-114874

Spričevala
Alilovski Derviš, Cankarjeva ulica 2, Postojna, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu, izdalo Ministrstvo za promet, št. 615098.
gns-114907
Antolinc Vesna, Šmihel 9/c, Šempas,
spričevalo o zaključnem izpitu SDEŠ Nova
Gorica, izdano leta 1982, izdano na ime
Krapež Vesna. gnt-115127
Anželak Peter, Zavodnje 1/a, Šoštanj,
zaključno spričevalo ŠC Velenje - strojni tehnik, izdano leta 1998. gnq-114930
Arh Slavko, Črnavska pot 1, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Srednje mlekarske in
živilske šole Kranj. gnl-115210
Avcin Klavdio, Mladinska 8, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalnega centra organov za notranje zadeve v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnj-114987
Bajc Benko Tea, Goriška cesta 56, Ajdovščina, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra za blagovni promet v Novi Gorici,
izdano leta 1978. gnd-115018
Banovič Barbara, Drapšinova 5/a, Celje, letno spričevalo Srednje tekstilne šole,
šolsko leto 94/95. gnm-115184
Batič Katarina, Tomšičeva 6, Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Pietro
Coppo v Izoli, Srednje ekonomske šole, izdano leta 1997. gnt-114677
Bojan Regovc, Trboje 116, Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehniške šole ŠC Iskra Kranj, strojna smer, izdano leta
1977 in 1978. gny-114672
Božić Denis, Smrjene 38, Škofljica, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
št. 4, izdana 28. 6. 1988. gnr-114979
Bunderla Simona, Košališka 1, Ruše,
spričevalo A. Aškerc, št. m. lista 557/II,
izdano 15. 6. 1982. gnd-114718
Cepuš Aleksander, Robova 13, Celje,
diplomo - duplikat, izdal Šolski center Celje, smer finomehanika, izdana leta 1992.
gnn-114858
Cvenkelj Petra, Roblekova 25, Radovljica, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Kranj, izdano leta 2002. gnk-115136
Dajčman Ciril, Klanska ulica 10, Medvode, maturitetno spričevalo Tehnične šole za
lesarstvo v Ljubljani, ekspozitura Novo mesto, izdano leta 1982. gng-114790
Dolenc Bojana, Rodine 35, Žirovnica,
spričevalo o končani OŠ Gorenjskega odreda
Žirovnica,
izdano
leta
1983.
gnu-115080
Dominič Petra, Dragomer, V Loki 27,
Brezovica
pri
Ljubljani,
indeks,
št. 11990320, izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani. gnx-114823
Frankovič Branko, Stari trg 35, Stari trg
ob Kolpi, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Črnomelj - strojni ključavničar. gni-114938
Gerenčer Katica, Dobrovnik 76, Dobrovnik - Dobronak, zaključno spričevalo

Dvojezične srednje šole v Lendavi - program trgovec, šolsko leto 1998/99.
gns-115028
Gorenčič Alenka, Šegova 3, Novo mesto, spričevalo o končani OŠ Šentjernej,
izdano leta 1985, izdano na ime Fabjančič
Alenka. gne-115242
Gornik Žiga, Valburga 87, Smlednik, indeks, št. 20200068, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnq-114830
Gradišar Danijela, Parecag 82, Sečovlje
- Sicciole, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske in turistične šole v Izoli,
izdano leta 2001. gnk-114961
Grandovec Janja, Grajska cesta 8, Črnomelj, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole Metlika, izdano leta 1998/99.
gnq-114880
Grdič Davorin, Nova pot 4, Brezovica pri
Ljubljani, potrdilo o opravljenem tečaju za
voznika viličarja, izdala Srednja šola tehniških strok Franca Leskoška Luke v Ljubljani, leta 1987. gnz-114771
Grošel Davies Martina, Šentlovrenc 14,
Velika Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1983,
izdano na ime Grošel Martina. gni-115213
Halilovič Mirsada, Goriška 41, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole v Celju, izdano leta 2002.
gnj-114962
Hribar Janko, Lokavec 4, Zgornja Velka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, poklicna gradbena šola,
izdano leta 2000. m-390
Hudoklin Veronika, Sela 22, Šentjernej,
letno spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole pedagoške in tehniške naravoslovne
usmeritve Novo mesto, izdano leta 1981,
1982 in 1983, izdano na ime Žbogar Veronika. gnl-114860
Humar Gordana, Britof 221/b, Kranj,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 1994, izdano na ime Lukič Gordana. gnm-114859
Jakob Nejc, Goručanova 2, Celje, spričevalo 3. letnika SŠGT, smer gostinski tehnik, izdano leta 2001/02. m-384
Janez Matkovič, Gor. Lokvica 22/a, Metlika, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole Novo mesto, smer natakar, izdano
leta 1974. gnh-114664
Jašič Sandra, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
diplomo Srednje kemijske šole v Ljubljani,
izdana leta 2000. gni-115238
Jenuš Venčeslav, Zupančeva 18, Maribor, zaključno spričevalo ŠAKC Maribor, izdano leta 1981. m-385
Jeraj Jožef, Stična 154, Ivančna Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Domžale, št. I/15-KK, izdano leta 1. 3.
2002. gnf-114991
Kajfež Neda, Vena Pilona 16, Koper Capodistria, maturitetno spričevalo Trgovske akademije v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnm-115084
Kapler Denis, Zgornje Bitnje 10, Žabnica, spričevalo 3. letnika Strokovne gimnazije Kranj, izdano leta 2002. gnj-115187
Kerin Klemen, Turopolje 30, Šentjernej,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Grm Novo mesto, izdano leta 1993.
gni-114963
Kerin Klemen, Turopolje 30, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kme-
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tijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
1995. gnh-114964
Klobčar Slavica, Vidmarjeva ul. 8, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške
šole za kemijsko, metalurško in papirno
stroko, kemijski odsek, izdano leta 1978 in
1979, izdano na ime Cimermančič Slavica.
gnm-114659
Kolar Adrijana, Črtomirova 5, Celje, spričevalo 3. letnika SŠGT, smer gostinski tehnik, izdano leta 2001/02. m-383
Kolarič Aleksander, Gajevci 6/a, Gorišnica, diplomo št. I/1237, izdana
29. 6. 1990 v Ptuju, izdal SŠC D. Kvedra
Ptuj, Srednja kovinarska, metalurška in
kmetijska šola Veljka Vlahoviča Ptuj.
gnq-114684
Kolbl Bor, Sončna pot 5, Horjul, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana - Šiška,
izdano leta 2002. gnn-115233
Kopič Urška, Vošnjakova 25, Maribor,
indeks, št. 61131512, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-370
Kores Andreja, Pod Pohorjem 9, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 2001/02. m-388
Korošec Nana, Metelkov dvor 4, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2002.
gnj-114837
Kovač Herman, Tržaška cesta 527,
Brezovica pri Ljubljani, diplomo št. I.Ž/226,
izdala Srednja agroživiska šola Ljubljana,
smer živilski tehnik, dne 27. 6. 1989.
gnh-114939
Kovačec Boštjan, Žabjak 5, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnično,
elektro, strojne šole Ptuj - smer stroini tehnik, izdano leta 1996. gnp-115056
Kristančič Marko, Pot ob Snežaku 16,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev Šiška, izdano leta 2001.
gnn-115208
Krivorotov Boštjan, Šmarca, Obrtniška
ulica 2, Kamnik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje lesne šole Ljubljana, izdano leta
1992, 1993 in 1994. gnd-114768
Krstić Barbara, Cesta Staneta Žagarja
12, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje
elektro in strojne šole Kranj. gnw-115124
Kukovec Lina, Ulica Borisa Kraigherja
22, Kidričevo, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2001/02. gnv-115175
Kunej Maja, Cesta v Mestni log 40, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 1999, 2000
in 2001. gnu-115201
Kuprešak Robi, Janka Puclja 1, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro in strojne šole Kranj, izdano leta 2001/02.
gnh-115189
Kurež Robert, Dravinjski vrh 74, Videm
pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednješolskega centra v Ptuju - ekonomska šola, izdano leta
2001. gno-114832
Legović Elvis, Ul. IX. korpusa 13, Piran Pirano, letno spričevalo 1. in 2. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijsko živilske šole Šempeter, izdano leta 1987.
gnn-114662
Ličen Sabina, Hrvatini 150, Ankaran Ankarano, obvestilo o uspehu Gimnazije Koper, šolsko leto 1993/94. gnw-114974
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Ličen Sebastjan, Gerbičeva ulica 13,
Cerknica, spričevalo 5. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1999.
gno-114661
Lončarič Matej, Dogoška cesta 150,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-380
Lotrič Kaja, Homec, IV. ulica 8, Domžale, indeks, št. 30012139, izdala Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnf-114766
Lukanc Tina, Goriška ulica 49, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnp-114631
Lunar Anja, Berdajsova ulica 2, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gng-114915
Marinič Aleš, Dolarjeva 8, Orehova vas,
indeks, št. 29005914, izdala Gradbena fakulteta v Mariboru. m-391
Marinšek Branka, Ulica bratov Učakar
84, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vide Janežič Poljane, izdano leta 1981,
izdano na ime Šašinović Brankica.
gnc-114923
Mencinger Uroš, Gorenjska ulica 1,
Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske univerze Radovljica, št. 7/99-TP, izdano leta 25. 5. 1999. gng-114990
Miložič Milan, Pobrežje 10, Videm pri
Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole Ptuj. gnq-115130
Mlakar Igor, Trstenjakova ulica 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1991. gnm-115009
Močnik Janez, Libeliška gora 28, Libeliče, diplomo št. 628, izdala Srednja šola
tehniško naravoslovne in pedagoške usmeritve Ravne na Koroškem, smer oblikovalec
kovin,
izdana
21. 6. 1988.
gnb-114870
Mrak Marjan, Čepovan 29, Čepovan,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehaniške
šole
Nova
Gorica,
št. 2171/73,
izdano
leta
1973.
gng-114665
Nerad Marjan, Prekmurske čete 119,
Črenšovci, spričevalo o končani OŠ Veržej. gnq-114805
Nešović Miloš, Glavni trg 6, Mengeš,
spričevalo o končani OŠ Trzin, izdano leta
1997. gnw-114674
Nilič Iztok, Slavka Gruma 28, Novo mesto, spričevalo 1. letnika SŠGT Novo mesto, št. 2062/94. gnj-114737
Noč Teja, Zgornja Lipnica 26, Kamna
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Jesenice - tehnik zdravstvene nege.
gnt-114977
Oman Rok, Fram 77, Fram, spričevalo
3. letnika Škofijske gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2002. m-393
Otrin Matic, Goričica pri Ihanu 41, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Domžale - strojni tehnik, izdano
leta 2000. gnj-115216
Pagon Marjeta, Pot na Bistriško pl. 8,
Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole Kranj, št. 85/17, izdano leta
1984. gne-114742
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Pann Sonja, Pod lipami 36, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju, št. 13, izdano
leta 1979. gnq-115055
Pavkovič Vanja, Bučečovci 2, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Radenci, smer gostinski tehnik,
izdano leta 2001. gnf-114666
Plevnik Peter, Pivška 3, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne
šole Štore, št. 1999, izdano leta 1981.
gng-115215
Podgornik Valter, Nova ulica 4, Koper Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Koper, splošni oddelek, izdano leta
1978/79 in 1979/80. gnr-114654
Poharc Mališ Ksenija, Sotelska 16, Rogaška Slatina, diplomo smeri turistični tehnik, izdana leta 1987. gnx-114673
Potočnik Romana, Kočno ob Ložnici 32,
Laporje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta
2001. m-372
Povšič Matevž, Likozarjeva 27, Kranj,
spričevalo 3. letnika Tehniške gimnazije na
Srednji elektro in strojni šoli v Kranju.
gny-114747
Praček Rajko, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu SDEŠ
Nova Gorica, izdano leta 1984.
gnc-114694
Prednik Beno, Vrhe 70, Slovenj Gradec,
spričevalo Srednje stroj. in kov. šole, smer
avtoklepar, izdano leta 1994/95 in
1995/96. gnt-114652
Premoša Cvetka, Melinci 99, Beltinci,
zaključno spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Murski Soboti, smer ekonomski tehnik. gnf-114841
Prošič Alma, Novo Polje, Cesta XVI/16,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnf-115120
Rabič Jure, Bičevje 18, Ljubljana, indeks, št. 20202275, izdala Pravna fakulteta. gnr-114729
Rener Igor, Manče 4/c, Vipava, potrdilo
o opravljenem tečaju za varno delo s traktorjem, št. 578, izdano 29. 5. 1990, izdala
Srednja
gozdarska
šola
Postojna.
gnq-114730
Rihtaršič Miha, Prekmurske čete 18,
Murska Sobota, spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska sobota, izdano leta 2002.
gnk-114986
Rolih Ljubomir, Pot na Košace 9, Vrhnika, diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, št. 1854, izdana leta 1976. gnp-114831
Rome Gordana, Kolodvorska 9, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 530, izdala Železniška srednja šola, dne
28. 6. 1995. gnp-114856
Rotar Stanislav, Pot ob Snežaku 12,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih in strokovnih šol,
šola za voznike, izdano leta 1984.
gnv-115025
Sedlanić Božo, Glogovac, Koprivnica Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1981. gnt-114877
Shala Gzim, Ul. Štrauhovih 29, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-381

Sinanović Mesud, Papirniška ulica 13,
Krško, spričevalo 3. letnika Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnl-114735
Sitar Tugomir, Križ 20, Komenda, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra Rudolf Maister v Kamniku, oddelek gimnazija,
izdano leta 1981, 1982. gnm-114759
Slapar Alenka, Virje 13, Tržič, diplomo
Srednje ekonomske šole, št. PFD/ET-993,
izdana 25. 10. 1991 v Kranju. gnr-115054
Solce Špela, Goričice 40, Grahovo,
spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnl-115135
Sovič Tina, Straže 26, Mislinja, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole,
izdano leta 2001/02. gno-115132
Strajnšak Simona, Lackova ulica 15,
Gornja Radgona, spričevalo 1. letnika Pedagoške šole, gimnazije v Mariboru, izdano
leta 1980/81. gnb-115074
Studen Tatjana, Koroška ulica 2/c, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1979,
izdano na ime Smrke Tatjana. gns-114753
Suhadolc Dejan, Pri lipi 7/a, Vrhnika,
indeks, št. 2949, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani. gnz-115221
Susman Jana, Preserje 32/c, Preserje,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2001/2002.
gno-114857
Šabotić Salmira, Ob ribniku 37, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše - poklicne in strokovne šole - kemijski tehnik, izdano leta 2000. m-374
Šinkovec David, Vače 12, Vače, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja lesarska
šola, izdano leta 1997. gnv-114675
Štih Anita, Koroška 4, Šoštanj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Celju, izdano leta 1991, izdano na ime
Malešev Anita. gnr-114879
Šušteršič Jernej, Kolodvorska 12, Mengeš, spričevalo 3. letnika gimnazije ŠCRM
Kamnik. gnv-114754
Tič Aleš, Bistriška ceta 10, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 29/96,
izdala Kovinarska šola Zreče dne 21. 6.
1996. gnq-114855
Trifunović Dragica, Mačkovci 16, Domžale, spričevalo prvega letnika Centra strokovnih šol Ljubljana, Frizerska šola, izdano
leta 1977/78. gnn-115008
Vavžik Roberta, Jedinščica 52, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Novo mesto, izdano
leta 2000. gnw-114824
Verčko Aleksander, Jenkova 19, Velenje, indeks in zaključno spričevalo Srednje
lesarske šole Maribor, dislocirana enota Edvarda Kardelja Slovenj Gradec, izdana leta
1988 in 1992. gnh-115068
Vidovič Bojan, Barislovci 11/a, Lovrenc
na Dravskem polju, potrdilo za varno delo s
traktorjem, izdala SŠC Ptuj. m-387
Voroš Drago, Prapreče pri Šentjerneju
11, Šentjernej, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto.
gnz-114750
Voroš Drago, Prapreče 11, Šentjernej,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole
Grm Novo mesto. gnc-114994
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Vrtič Nevenka, Ješenca 25/a, Rače, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, izdana leta 1987. m-373
Vujović Maja, Hladilniška pot 18/a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje železniške šole v Ljubljani, izdano leta
1991. gnr-114829
Weis Barbara, Klanec 15, Kozina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, izdano leta 1988. gne-115142
Zoronjič Azemina, Pot na Rakovo jelšo
309, Ljubljana, indeks, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gne-114942
Zupančič Primož, Plešivica 1, Grosuplje,
indeks, št. 32006883, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnu-115151
Zupančič Vesna, Saveljska 94/a, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
1992, 1993 in 1994. gnm-114734
Zver Tadeja, Ulica 8. februarja 66, Pragersko, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Juga Polak v Mariboru, izdano
leta 2002. m-392
Žorž Gregor, Ivanje selo 4, Cerknica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole v Postojni, izdano leta 1997. gnv-115225

Ostali preklici
AC PODRZAVNIK, Podrzavnik Matijas
s.p., Mariborska cesta 15, Muta, potrdilo
za registracijo uvoženega vozila Volkswagen Passat 1,9 TDI variant basis, št. šasije
WVWZZZ3BZ3E174922, št. motorja AVB,
moč motorja 74 KW, delovna prostornina
1896. gng-114690
AVTOPREVOZNIŠTVO Bombek Maksimiljan s.p., Šlandrov trg 19, Žalec, licenco
št. 004195 za vozilo z reg. oznako CE
61-22T. gnf-114791
Bach Peter, Giordano Bruno 6, Izola Isola, službeno izkaznico, št. 532, izdana
pri Carinski upravi Republike Slovenije.
gng-114815
Bajt Damjan, Unec 27, Rakek, študentsko izkaznico, št. 305327, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnb-115145
Banjac Biljana, Zaloška 92/a, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-115146
Bauer Viktor, Golnik 123, Golnik, delovno knjižico. gnn-114658
BKS - leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, servisno knjižico za vozilo Hyundai
Accent,
št.
šasije
KMHCH51GP1U094652, št. ser. knjižice
008049, lastnik BKS-LEASING, uporabnik
Poštrak Darinka. gny-115197
Bohorč Ksenija, Vrtna ulica 2, Brestanica, delovno knjižico, reg. št. 19977, izdala
UE Krško. gnj-115037
Bordon Simon s.p., Montinjan 1/a,
Marezige, francosko dovolilnico 749/07,
št.
2002/059988,
izdala
OZS.
gnd-115218
Bradač Božidar, Podgorje 41, Pišece,
izkaznico vojnega veterana št. 401, izdana
4. 7. 2001. gnx-114852
Bušič Tomislav, Liminjanska 93, Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gnp-114681

Čujovič Tara, Ferberjeva 29, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 0698, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gnu-114951
Fili Irena, Brunov drevored 6, Tolmin,
preklic študentske izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št. 80/2001. gnz-114646
Florjanič Zdenka, Hrenca 11, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 7138, izdana leta
1986 v Mariboru. m-379
Gabrovšek Transport, d.o.o., Mala ulica
10,
Horjul,
licenco
št. 0000440/00891/237, veljavnost do
3. 6. 2005 za vozilo z reg. oznako LJ
S1-30S. gnd-114893
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, licenco s ser.
številko G 1004621, za vozilo z reg. oznako
NM 18-28H, izdana 17. 12. 2002, št. licence 0000519/00430/241, veljavnost licence do 17. 12. 2007. gnf-115041
Hauptman Rok, Marno 16, Dol pri Hrastniku, delovno knjižico. gns-115203
Horvat Janja, Pušča, Glavna ulica 65,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg.
št. 62136, ser. št. 0339521, izdana 25. 10.
1995 pri UE Murska Sobota. gnn-115133
Horvat Meri, Kuzma 66, Kuzma, delovno
knjižico,
reg.
št. 61501,
ser.
št. 0282535, izdana 17. 3. 1995 pri UE
Murska Sobota. gnu-114851
Huš Drago, Latkova vas 74, Prebold, vpisni list za čoln, št. 01-03509/1 1981, IZ
634. gny-114997
Jakopin Franc, Laze pri Dramljah 2/a,
Dramlje, delovno knjižico, reg. št. 2085,
ser. št. 631363. gne-115071
Jurenec Marjan, Ulica Koroškega bataljona 11, Ljubljana, delovno knjižico.
gnk-114736
Kaše Tomaž, Čeče 101/a, Hrastnik, delovno knjižico. gnq-115205
Kerševan Teja, Rusjanov trg 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gne-115042
Klaneček Drago, Na postajo 67, Ptuj,
delovno knjižico. gnw-114749
Kolenko Štefan, Volčja jama 5/b, Šmartno pri Litiji, ADR certifikat št. 15506, veljavno do 25. 1. 2007. gnh-115139
Korsič Sebastjan, Izvidniška 25, Pobegi, delovno knjižico. gnp-115131
Kos Anton, Kokrški log 21, Kranj, hranilno knjižico št. 601-158831 162, izdala Gorenjska banka. gnc-114744
Kosem Matjaž, Dol pri Ljubljani 29, Dol
pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 24950058, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnt-114827
Kralj Janez, Črešnjevec 4, Bistrica ob
Sotli, dvižni listek pri urarju Trglavčnik Celje, ročna ura NO 162. m-377
Kuhar Boris, Podvinci 27/b, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 22923, izdala Visoka upravna šola v Ljubljani. gnd-114993
Kukavica Elda, Pivška ulica 6, Postojna,
delovno knjižico. gnj-115237
Lapuh Jožef, Pod topoli26, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 013909.
gnd-115143
Ledar Marko, Zg. Jezersko 32, Zgornje
Jezersko, delovno knjižico. gny-114972
Lutar Marko, Mlakarjeva ulica 29, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 71980022, izdala
Biotehniška fakulteta. gnk-114811
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Macura Uroš, Gažon 40, Šmarje, delovno knjižico. gnp-114656
Marolt Ferdinand, Ob Savinji 4, Mozirje,
delovno knjižico, reg. št. 21, ser.
št. 440001/21, izdana 4. 1. 1956 pri UE
Mozirje. gni-114663
Matjan Jože, Neveljska pot 21, Kamnik,
delovno knjižico. gnd-114743
Maver Matej, Gabrovka pri Zagradcu 19,
Zagradec, delovno knjižico. gnw-115149
Nerad Marjan, Prekmurske čete 119,
Črenšovci,
delovno
knjižico,
zap.
št. 10942, ser. št. 35045, izdana 7.5.1974
pri UE Lendava. gnr-114804
Novak Anton, Vintarovci 54/a, Destrnik,
delovno knjižico, izdana v Ptuju, leta 1986.
gnz-114671
Novakovič Ornis & CO Inženiring, trgovina d. n. o., Komenskega 22, Ljubljana, licenco, št. 0001912/37 za opravljanje Taxi
prevozi, GZS 0001912. gnk-115236
Oblak Rafael, Bilečanska ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gno-115082
OPTIMA LEASING d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1196441 za vozilo VW PASSAT VARIANT
1.9 TDI z reg. oznako LJ R2-31C.
gnc-114723
OPTIMA LEASING d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, prometno dovoljenje za vozilo VW PASSAT VARIANT 1.9
TDI, reg. št. LJ R2-31C, št. šasije WVWZZZ3BZYE386632, št. prometnega dovoljenja P 000558630. gnd-114722
Paja Martina, Gledališka 8, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18970572, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gns-115228
Podlunšek Andreja, Bukovec 42, Zgornja Polskava, delovno knjižico, reg.
št. 7333, ser. št. 372191. gnt-114752
Potočnik Veit Srečko, Cesta zmage 92,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 21927,
izdala UE Maribor. m-375
Povodnik Igor, Log 1, Hrastnik, delovno
knjižico. gnr-115204
Prepadnik Stanislav, Vodnikova cesta
191,
Ljubljana,
delovno
knjižico.
gnm-115209
Prosenc Vladimir, Repno 14, Šentjur, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-7154/96. gnu-115176
RAM 2 d.o.o., Bratislavska 7, Ljubljana,
vpisni list za čoln št. 01/03-1723/02, za
čoln z reg. oznako PI-763, izdala URSP,
Izpostava Piran. gnr-114904
Ramani Said, Ljubljanska 35, Postojna,
delovno knjižico, izdano pri UE Postojna.
gnw-114849
Ramšak Primož, Novi log 19/b, Hrastnik, delovno knjižico. gnt-115202
Redžić Zakir, Blejska Dobrava 117, Blejska Dobrava, potrdilo o opravljenem izpitu
za voznika viličarja. gnv-114975
Roškar Dušan, Čeče 105, Hrastnik, delovno knjižico. gno-115207
Rovan Štefan, Kavče 39, Velenje, delnice KRS Velenje, št. 002535, 002536,
002537, 002538, 002539, 002540,
002541, 002542 in 002543. gnq-114630
Savič Zdenka, Gradišnikova ulica 10,
Borovnica, delovno knjižico. gng-114840
Sedlašek Anica, Nebova 23, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 256, izdana leta
1991 v Pesnici. m-378
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Shaban Morina, Bizeljska cesta 29, Brežice, delovno knjižico. gnz-114996
Stavanja Ana, Strmica 13/c, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 20970239, izdala
Pravna fakulteta. gnu-115005
Šalamun Rafael, Ranče 4/b, Fram, delovno knjižico, reg. št. 33413, izdana leta
1977. m-389
Šegan Darko, Pot Hameršak Emila 14,
Hrastnik, delovno knjižico. gnx-115198
Šegan Vojka, Pot Hameršak Emila 14,
Hrastnik, delovno knjižico. gnw-115199
Škraber Andrej, Ročinj 4, Ročinj, delovno knjižico. gno-114657
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, beloruski univerzalni dovolilnici (112/01) št. dov. 189808 in
(112/01) št. dov. 296043. gnx-115048
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, zeleno dovolilnico za Latvijo (428/07) št. dov. 550294 in univerzal-
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no dovolilnico za Latvijo (428/01) št.
dov. 550294. gnz-115050
Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, univerzalni litvanski dovolilnici (440/01) št. dov. 068087 in
(440/01) št. dov. 068091. gnu-115051
Špes Anton s.p., Klokočovnik 58, Loče
pri
Poljčanah,
licenco,
št. 007248/7949-LM61/1998 za vozilo
Zastava 645 AD, reg. št. CE 99-17D.
gng-114940
Šuštar Irena, Binkelj 9, Škofja Loka, delovno knjižico. gnn-115183
Tonkli Janez, Lancovo 10/a, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 19779485, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnx-115223
TOYOTA ADRIA d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana-Črnuče, potrdilo za registracijo uvoženega vozila, št. šasije VNKKV123XOA172111,
ocarinjeno po carinski deklaraciji št. 804 z
dne 7. 2. 2003. gnl-114839

Voda Majda, Grajena 43, Ptuj, delovno
knjižico. gnb-114670
Vogrinec Justina, Gočova 6, Sv.trojica v
Slov.goricah, delovno knjižico, št. 9758,
ser. št. 390462, izdana 9. 3. 1984 pri SO
Lenart. m-382
Vomer Tamara, Janževski vrh 75, Podvelka, študentsko izkaznico, št. 18001008,
izdala Filozofska fakulteta. gnx-114698
Vozič Mihec, Ljubljanska 17/b, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 139965. m-376
Vrbančič Robert, Jenkova 16, Postojna,
delovno knjižico. gnb-114970
Vrbnjak Stanko, Logarovci 20/a, Križevci pri Ljutomeru, preklic delovne knjižice,
objavljen v Ur. l. RS, št. 24/2003.
gnl-114739
Zupanc Aleš, Trg borcev NOB 16, Dol
pri Hrastniku, delovno knjižico. gnp-115206
Žerko Snežana, Naselje Aleša Kaple 7/j,
Hrastnik, delovno knjižico. gnv-115200
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Gospodarsko pravo
Dr. Michael Knaus

PRAVO GOSPODARSKIH DRUŽB
Slovensko-nemško
Knjiga je natisnjena v dveh jezikih (slovenščini in nemščini) in vsebuje podrobni primerjalnopravni
prikaz slovenskega prava družb. Ob predstavitvi evropskega pravnega vidika in statusnega prava
avtor obravnava skupne značilnosti gospodarskih družb, računovodstva, samostojnega podjetnika,
osebne in kapitalske družbe ter statusna preoblikovanja.
Leto izdaje: 2002 • 672 strani formata 15 x 23 cm
Cena: 10589 · 11.935 SIT z DDV

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Brusa in

SODNEM REGISTRU
V uvodnih pojasnilih avtor sistematično, od točke do točke, razlaga vsebino zakonskih določb. Poleg
zakonov o gospodarskih družbah in sodnem registru sta v knjigi objavljena tudi zakon o sodelovanju
delavcev pri upravljanju in del zakona o finančnem poslovanju podjetij.
Leto izdaje: 2001 • 480 strani formata 14 x 20 cm
Cena: 10562 · 5154 SIT z DDV

STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI
SKD 2002
Statistični urad Republike Slovenije in Založba Uradni list namenjata v novi izdaji veliko pozornost
preglednosti klasifikacijskih podatkov. Avtorski prispevki strokovnjakov statističnega urada pa so
namenjeni lažjemu spoznavanju tega področja.
Leto izdaje: 2002 • 296 strani formata 21 x 30 cm
Cena: 10582 · 5859 SIT z DDV
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· Pravo gospodarskih družb

Štev. izvodov

· Predpisi o gospodarskih družbah

Štev. izvodov

· Standardna klasifikacija dejavnosti

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Da
včna š
a
Davčna
šttevilk
vilka
Da
včni za
vezanec
Davčni
zav

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

DA

NE
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PRAVKAR IZŠLO

Predpisi s področja kulture
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki je začel veljati ob izteku
leta 2002, je bil glavni vzvod za izdajo nove zbirke predpisov s področja kulture,
ki sta jo pripravila Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Založba Uradni
list. Na več kot 750 straneh je objavljenih več kot 50 zakonov in pravilnikov,
uredb, sklepov in drugih podzakonskih predpisov, ki veljajo na kulturnem
področju.
Publikacija je razdeljena na 7 poglavij:
– kultura
– mediji
– varstvo kulturnih vrednot narave in kulturne dediščine
– seznam prepisov, ki veljajo tudi za področje kulture
– kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti
– mednarodne pogodbe
– geslovnik
Cena: 10616 · 5600 SIT z DDV
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· Predpisi s področja kulture
– 10616 broširana izdaja

5600 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka
Da
včni za
vezanec
Davčni
zav

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis pooblaščene osebe
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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

