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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Št. 35100-003/02/03 Ob-91167
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,

Preddvor, tel. 04/275-10-00, obcina.pred-
dvor@siol.net.

3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma na-
ročena v naslednjih 12 mesecih: adapta-
cija in nadgradnja OŠ Preddvor.

4. Kraj investicije: Preddvor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila: junij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
vodja projekta Franc Bizjak, tel.
04/255-58-00, GSM: 041/646-904.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanem naročilu: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 3. 2003.

Občina Preddvor

Št. 10/03 Ob-91181
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-02, telefaks 01/588-95-09.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava goriva po
sklopih:

1. 3.000 ton srednje težkega kurilnega
olja – mazuta;

2. 200.000 litrov ekstra lahkega kuril-
nega olja.

4. Kraj dobave: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, 1001 Ljubljana, področje
za daljinsko ogrevanje kontaktna oseba je
Peter Bergman.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 3. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 18/2003 Ob-91286
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: 1550 Ljubljana,

Kolodvorska 2, telefaks 01/475-21-86.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: strežniška tehnolo-
gija za studio 3.

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

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

lahko zahteva dodatne informacije: Radio-
televizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, elektronski naslov: javna.naroci-
la@rtvslo.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 3. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Št. 110-1/03 Ob-91336
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 01/300-99-975, faks
01/300-99-74.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava elektron-
skih tablic za sistem ABC na AC v RS,
ki obsega naslednje dobave, in sicer v
variantah:

– dobave 100.000 kosov,
– dobave 200.000 kosov,
– dobave 500.000 kosov.
Dobava elektronskih tablic bo v vsaki va-

rianti v prvi fazi 10.000 kosov do julija 2003,
10.000 kosov do novembra 2003 in pre-
ostanek do februarja 2004.

4. Kraj dobave: sistem ABC – na AC v
RS.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: predvidoma v aprilu
2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:

DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje   in   inženiring   d.o.o.,   Kotni-
kova 40, 1000 Ljubljana – AC Projekt za
VAC, Svit Černe, univ. dipl. inž. kom.,
tel. 01/306-82-52 (306-82-48), faks
01/306-82-51.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: izvedba del bo takoj po
izbiri najugodnejšega ponudnika, s tem, da
mora izvajalec dobaviti prve tablice že do
julija 2003.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

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

Št. 18/03 Ob-91346
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: rekonstrukcija ce-
ste G1-6 Postojna–Jelšane.

4. Kraj izvedbe: Postojna-Jelšane.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: junij 2003.
6. Naslov  službe  in  oseba,  od  ka-

tere  se  lahko  zahteva  dodatne  infor-
macije:  Ministrstvo  za  promet,  Direkcija
RS  za  ceste,  Bojan  Papler,  univ.  dipl.
inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 19/03 Ob-91347
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev,  ki  bo  predvidoma  naročeno  v
naslednjih  12  mesecih:  rekonstrukcija
regionalne  ceste  R1-213/1365  Blo-
ška  Polica–Pudob  od  km  5+400  do
km  6+400  skozi  Stari  trg  pri  Ložu.

4. Kraj izvedbe: Stari trg pri Ložu.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Bojan Papler, univ. dipl. inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste
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Št. 20/03 Ob-91348
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: rekonstrukcija kri-
žišča Peršeti na cesti G2-102/1040 Per-
šeti–Most na Soči in 102/1006 Perše-
ti–Idrsko z G2-103/1007 Peršeti–Ušnik.

4. Kraj izvedbe: Tolmin.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Bojan Papler, univ. dipl. inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 17/03 Ob-91350
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: preplastitev ceste
R2-407/1145 Vrzdenec-Horjul.

4. Kraj izvedbe: Vrzdenec–Horjul.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Bojan Papler, univ. dipl. inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 21/03 Ob-91365
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja pločnikov
in kolesarske steze ob cesti G1-3/318
Petanjci-Tišina.

4. Kraj izvedbe: Občina Tišina.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Matej Lapajne, univ. dipl. inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 40 Ob-91434
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov  naročnika:  Pošta  Sloveni-

je,  d.o.o.,  Slomškov  trg  10,  2500

Maribor; tel. 02/449-20-00 in telefaks
02/449-23-79.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela - novi poštni center
v Mariboru - III. faza.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za investicije in nabavo - Petra
Majer.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 3. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 404-02-52/2003-2 Ob-97769
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 24-26, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 24 mesecih: vzdrževanje siste-
mov in naprav zvez ZA-RE, radijskih po-
staj, telefonskih central Bosch, poziv-
nikov, sistemov neprekinjenega napa-
janja, snemalnih naprav Kreutler,
sistema spremljanja radijskega prome-
ta KC08, sistema javnega alarmiranja,
računalniškega HW/SW, sistem sprem-
ljanja telefonskega prometa.

4. Kraj izvedbe: različne lokacije v Re-
publiki Sloveniji.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Od-
delek za nabavo, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Jože Mo-
korel, tel. 01/471-25-53.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 3. 2003.

Ministrstvo za obrambo

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

blaga po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku

Popravek

Št. 17123-03-403-29/2003 Ob-91394
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo merilni-
kov alkohola v izdihanem zraku (etilome-
trov), objavljenem v Uradnem listu RS, št.

31 z dne 28. 3. 2003, Št. 403-29/2003,
se 15. točka pravilno glasi:

15. Merila za ocenitev ponudb: izbra-
na bo ekonomsko najugodnejša ponud-
ba, ki ustreza meriloma cena in garan-
cijski rok.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 13/2003 Ob-91157
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: IMX mag-

netoskopi in kamkorderji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: A: snemalni kompleti formata IMX s pri-
borom (3 kosi), B: objektivi s priborom (3
kosi), C: stativi in nakamerna luč s priborom
(3 kompleti), D: magnetoskopi formata IMX
(24 kosov).

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: junij–julij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slo-
venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, TV
produkucija, Mateja Duša – faks
01/475-37-40, tel. 01/475-37-42 ali pre-
ko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila pod oznako Javno naročilo
RTV 013/2003.

(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 01/475-37-40 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 13/2003-E-ODP/B) in z navedbo dav-
čne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 16. 5.
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2003 ob 12. uri v veliki sejni sobi RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
16. 6. 2003, in sicer v višini 3,000.000
SIT za vse sklope oziroma za sklop A v
višini 800.000 SIT, sklop B v višini 250.000
SIT, za sklop C v višini 150.000 SIT in sklop
D v višini 1,800.000 SIT.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 33 / 4. 4. 2003 / Stran 1727

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena – 100 točk za sklop D, 90
točk za sklop A, B, 70 točk za sklop C,
tehnična ustreznost za sklop C – 30 točk,
za sklop A, B – 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
14. 3. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 3/2003 Ob-91191
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in in-

validsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.

15, 1518 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

niška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

I. sklop: dobava in namestitev 150 oseb-
nih računalnikov,

II. sklop: dobava in namestitev 35 mrež-
nih laserskih tiskalnikov.

Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop
ali za celotno naročilo.

4. Kraj dobave: Poslovna stavba ZPIZ
Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predviden datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek junij
2003.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: za osebni pre-
vzem je razpisna dokumentacija na razpola-
go na naslovu naročnika – Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.

Pisne zahteve za posredovanje razpisne
dokumentacije po pošti naj zainteresirani
ponudniki naslovijo na Odsek za javna na-
ročila na naslovu naročnika.

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne do-
kumentacije oziroma naročilu lahko ponud-
niki zahtevajo pisno na Odseku za javna
naročila, do pet dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovni dan med 13. in 14. uro, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 1.000 SIT

mora prevzemnik razpisne dokumentacije
plačati na transakcijski račun št.
01100-6030264023.

Pri dvigu dokumentacije mora prevzem-
nik navesti točen naziv firme, naslov in dav-
čno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 4. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Ko-
lodvorska ul. 15, vložišče.

Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno predložiti v zaprti ovojnici z na-
pisom “Ne odpiraj! – Ponudba“ in številko
objave tega javnega razpisa z navedbo pred-
meta naročila oziroma sklopa. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2003 ob 12. uri, Ljubljana,
ZPIZ Slovenije, Kolodvorska 15, mala sejna
soba v VIII. nadstropju.

10. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če je zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od vrednosti javnega razpisa ali dela
javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va izstavitve računa, izstavljenega po doba-
vi materiala.

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

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

01. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

02. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali, da ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali prisilne odločbe;

03. da mu v zadnjih petih letih pred ob-
javo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila;

04. da ima dovoljenje za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet tega javnega razpisa;

05. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava;

06. da je finančno in poslovno sposo-
ben;

07. da ima poravnane vse zapadle ob-
veznosti;

08. da je v zadnjih treh letih z blagom
oskrboval najmanj 10 uporabnikov;

09. da ima izjavo banke:
– da bo dobil bančno garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– da bo dobil bančno garancijo za od-

pravo napak;
10. izjava, da zagotavlja servis, garanci-

je in da ima standard kakovosti;

11. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;

12. da vse priložene fotokopije ustreza-
jo originalom;

13. da nudi 30-dnevni plačilni rok;
14. da za resnost ponudbe nudi bančno

garancijo;
15. da bo dostava fco skladišče naroč-

nika – razloženo;
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 6. 2003; 28. 4.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba je ponud-
ba, ki ustreza naslednjim merilom:

1. komercialni pogoji – maks. št. točk
60, teža merila 70%;

– cena (40 točk),
– garancijski pogoji (10 točk),
– dobavni rok (10 točk),
2. zagotavljanje servisa – maks. št. točk

30 – teža merila 30%;
– odzivni čas in čas popravila (10 točk),
– vzdrževanje na lokaciji stranke – regij-

ska pokritost (10 točk),
– standard kakovosti za področje vzdr-

ževanja opreme ISO 9001:2000 (10 točk).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki lahko dobijo morebitne do-
datne informacije na podlagi pisnih zahtev-
kov, ki jih posredujejo po telefaksu
01/23-21-266. Odgovore bomo ponudni-
kom posredovali v roku 72 ur.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 3. 2003.

ZPIZ Slovenije

Št. 218/03 Ob-91223
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup na-

ravne pitne vode za točenje iz hladilnih
aparatov (coolerjev).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki oddajo ponudbo za celoten
predmet javnega naročila, in sicer: okvirna
letna količina: 19.000 balonov naravne pit-
ne vode za točenje iz hladilnih aparatov
(coolerjev).

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lo-
kacij dostave bo navedena v razpisni doku-
mentaciji).

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave predvidoma konec meseca junija
2003, trajanje dobave eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komercial-
ni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zalo-
ška cesta 14, 1525 Ljubljana, II. nadstro-
pje/tajništvo Komercialnega sektorja, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija je na voljo do 6. 5. 2003
do 10. ure. Vse informacije, pojasnila in
odgovori potekajo v pisni obliki; faks
01/522-27-64.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
enotnega zakladniškega računa (EZR) pri
Upravi RS za javna plačila (UJP) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00
45-08-7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. maj 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje/ tajništvo Komerci-
lanega sektorja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. maj 2003 ob 12. uri v predavalnici
številka III., pritličje glavne stavbe Klinične-
ga centra Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti. Bančna garanci-
ja mora veljati do 3. septembra 2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. september 2003;
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: konec meseca maja 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima
možnost vpogleda v razpisno in ponudbeno
dokumentacijo, nato pa se odloči za dvig in
odkup le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 1. 7. 1507/2003 Ob-91238
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: optični kabel
40.000 m, Pigtail FC/PC 3 m-0.9 mm
kos 192, Pigtail FC/PC 3 m-3 mm kos
72.

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

4. Kraj dobave: Železniška postaja Liti-
ja, Cankarjeva cesta 12, Litija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: ta-
koj, konec: do 30. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo (Franci Šo-
ško), Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
tel.00386(0)1 29 14 491, faks 00386 (0)1
29 14 833.

(b). Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8.do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600 SIT
(DDV) na TRR št. 02923-0019346887 pri
Novi Ljubljanski banki, tuji ponudniki pa
35,00 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 5. 2003 do
10. ure.

(b). Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Slovenske železnice d.d.,
Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2003 ob 12. uri, SŽ d.d., Cen-
ter za nabavo, sejna soba 606, Kolodvor-
ska 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v višini
3% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.

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

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

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

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

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

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

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

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

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

nudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni po odpiranju ponudb. Predvideni izbor
do 19. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Center za nabavo, faks 00386(0)1
29 14 833; e-pošta: nabava@slo-zelez-
nice.si.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

Slovenske železnice d.d.

Št. 3531-12/2003 Ob-91240
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000

Ljubljana, faks 01/478-69-58, e-mail: Ani-
ta.Vidovic@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža 16-rezinskega računalniške-
ga tomografa s spremljajočo opremo ter
pripravo prostora, za Klinični center
Ljubljana.

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

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 7, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: celoten pred-
met javnega naročila mora biti izveden naj-
kasneje do konca novembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje – Oddelek za investicije, Štefanova
5, 1000 Ljubljana. Vse informacije poteka-
jo v pisni obliki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 28. 3. 2003
do 28. 4. 2003, od 9. do 12. ure. Doku-
mentacijo 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 dokumen-
tacije – 5.000 SIT. Transakcijski račun:
01100-6300109972, sklic na številko odo-
britve 18 27111-7141998-22900002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 4. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vloži-
šče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici, z dobro vidno oznako: “Ne odpi-
raj-Javni razpis, 16-rezinski računalniški to-
mograf“. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 4. 2003 ob 13. uri v srednji sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Ljubljana, Štefa-
nova 5, I. nadstropje.

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

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): ponudnik s
podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: izpolnjevanje pogojev po
41. do 43. členu ZJN-1 in zahtev po razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 80%,
– tehnična ocena aparata in opreme:

20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo dajal informacije na pod-
lagi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti naj-
kasneje pet dni pred potekom roka za od-
dajo ponudb na naslov: Ministrstvo za zdra-
vje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: 14. 3. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
256,700.000 SIT.

Ministrstvo za zdravje RS

Št. 43/2003 Ob-91250
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Vita Kra-

igherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola dr.

Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/231-74-40 in 231-09-24, faks
01/231-09-24.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možnost oddaje sukcesivne dobave ži-
vil po naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Vita

Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 31. 8. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000
Ljubljana – organizatorki šolske prehrane
Ingrid Zajc, kjer ponudniki dobijo tudi do-
datna pojasnila, in sicer vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudni-
ki dvignejo pri Ingrid Zajc, organizatorki
šolske prehrane, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure od dneva objave javnega razpi-
sa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01261-6030662564.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola dr. Vita Kraigher-
ja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, Trg 9. ma-
ja 1, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od iz-
daje računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-
mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 10
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Osnovna šola dr. Vita Kraigherja,
Ljubljana

Št. 7/03 Ob-91257
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala.

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

4. Kraj dobave: Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: eno leto po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, (soba 114/I), vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 29. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponud-
niki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na transakcijski račun naročnika št.
04515-0000498021 pri Novi KBM.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 29. 4. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na sedež družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 4.
2003 ob 11. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba
št. 118/I).

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

11. Pogoji financiranja in plačila/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik
bo blago, ki je predmet razpisa plačal v 60
dneh po prevzemu blaga in prejemu računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudbe: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Majdi Dolenc, tel.
02/45-00-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2003.

Nigrad, d.d., Maribor

Ob-91261
1. Naročnik: Osnovna šola Spodnja Ši-

ška, Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17, 1000
Ljubljana, tel. 01/50-57-447, faks
01/50-55-222.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil v orientacijski vrednosti
37,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možnost oddaje sukcesivne dobave ži-
vil po naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena zelenjava in konzervirana

zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Spodnja

Šiška, Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2003 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Darja Šega,
tel. 01/50-57-447, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, kjer morebitni ponudniki dobe
tudi dodatna pojasnila in informacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu Osnovne šole Spodnja
Šiška, Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana,
od 8. 4. 2003 dalje, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 13.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na poslovni račun Osnov-
ne šole Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17,
1000 Ljubljana, št. 01261-6030664310 pri
UJP Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Spodnja Šiška,
Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2003 ob 13. uri v prostorih
Osnovne šole Spodnja Šiška, Gasilska ce-
sta 17, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki, ki bodo predložili ponudbo v vre-
dnosti, ki presega znesek 30,000.000 SIT
so dolžni predložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti, trajanje bančne garancije ne mo-
re biti krajše od trajanja veljavnosti ponud-
be (skladno z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS za leto 2003 in 2004, Ur. l. RS,
št. 118/02).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od iz-
daje računov.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji, z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba je 31. 5. 2003, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 26. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Cena: 10 točk
– ugodnejši bo ponudnik, ki bo za posa-

mezne vrste izdelkov enake kvalitete, v pri-
merjavi z ostalimi ponudniki, ponudil nižjo
ceno

Roki dobave - interventna naročila: 7
točk

– ugodnejši bo ponudnik, ki je sposo-
ben hitrejše dobave naročenega blaga

Reference: 3 točke
– ugodnejši bo ponudnik, ki ima boljše

reference
Rok plačila: 6 točk
– ugodnejši bo ponudnik, ki bo za stori-

tev ponudil daljši čas plačila.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 27. 3. 2003
Osnovna šola Spodnja Šiška

Št. 252-1/02-33 Ob-91264
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr. Fran-

ca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: “gama ka-
mera“ (po specifikaciji iz razpisne doku-
mentacije).

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Go-
rici - tajništvo uprave, tel. 05/33-01-550.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do 11.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 5. 2003 ob 11.30, v prostorih sej-
ne sobe upravne službe.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica

Št. 41 Ob-91285
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-20-00 in tele-
faks 02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: postavi-
tev varnega sistemskega prostora za na-
prave informacijske in komunikacijske
tehnologije z vso podporno tehnično in-
frastrukturo – varnostni sistemski pro-
stor za PLC.

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

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Sektor za
investicije in nabavo, Petra Majer, tel.
02/449-20-00.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 4. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor
za investicije in nabavo - nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če odda ponu-
dnik ponudbo osebno oziroma Pošta Slo-
venije, d.o.o. Sektor za investicije in naba-
vo - nabavna služba, 2500 Maribor, če po-
nudnik ponudbo pošlje po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 4. 2003, ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru - sejna soba v 4. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponujeno blago oziroma
storitve morajo popolnoma ustrezati tehnič-
nim zahtevam naročnika. Ponudnik mora
priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih za-
htev – v kateri se mora materialno in kazen-
sko obvezati, da ponujeno blago oziroma
storitve popolnoma ustrezajo tehničnim za-
htevam. Kolikor je ponudnik na področju, ki
je predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Sloveniji, mora le-to do-
kazati; kolikor ekskluzive nima, mora prilo-
žiti ustrezno izjavo, na osnovi katere bo na-
ročnik lahko ugotovil ponudnikov status. Po-
nudnik mora biti pooblaščen prodajalec za
opremo, ki jo ponuja oziroma mora imeti
sklenjeno pogodbo o sodelovanju s proiz-
vajalcem opreme. V primeru sodelovanja
ponudnika s podizvajalci mora ponudnik po-
nudbi priložiti sklenjene pogodbe o sodelo-
vanju za konkreten posel. Vsak podizvaja-
lec mora biti tehnično in strokovno izobra-
žen ter preverjen za segment, v katerem bo
sodeloval s ponudnikom. Ponudnik mora
ponudbi priložiti podroben tehnični opis re-
šitve skupaj z kataloškimi številkami proiz-
vajalca produktov in morebitno tehnično do-
kumentacijo. Ponudnik mora imeti vsaj 2
redno zaposlena delavca s fakultetno te-
hnično izobrazbo. Zaposlena morata imeti
praktične izkušnje pri postavitvi sistemov za
zagotavljanje delovnih pogojev za zahtevne
informacijske sisteme. Zaželeno je, da ima-
jo zaposleni tudi izkušnje s področja zago-
tavljanja zanesljivega in varnega delovanja
naprav informacijske tehnologije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 od dneva odpira-
nja, odločitev do 15. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 38 Ob-91308
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00 in 02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
računalniške opreme, ki je potrebna za
delovanje sistema Geomarketing – 1. sklop
računalniška enota A – strežnik – 1 kos;
2. sklop računalniška enota B – delovni po-
staji – 2 kosa; računalniška enota c – de-
lovne postaje – 20 kosov.

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

4. Kraj dobave: uprava družbe v Mari-
boru in uprave poslovnih enot.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava: ta-
koj po podpisu pogodbe in stortive: takoj
po dogovoru z naročnikom.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za in-
vesticije in nabavo – Petra Majer – tel.
02/449-20-00.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo – nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če odda po-
nudnik ponudbo osebno oziroma Pošta Slo-
venije, d.o.o., Sektor za investicije in naba-
vo – nabavna služba, 2500 Maribor, če po-
nudnik ponudbo pošlje po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 6. 5. 2003 ob 10. uri, v pro-
storih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10 v Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu blaga in 30 dni po opravljeni
storitvi.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora imeti pri
korporaciji Microsoft status Certified Par-
tner; ponudnik mora imeti pri principalu si-
stemske strojne opreme, ki jo ponuja ustre-
zen status na nivoju sistemskega distribu-
terja ali integratorja (status System Reseller
ali podobno); ponudnik mora imeti pri prin-
cipalu sistemske strojne opreme, ki jo po-
nuja ustrezen status na področju servisira-
nja (status pooblaščenega serviserja ali po-
dobno); ponudnik mora imeti vsaj 2 redno
zaposlena delavca s certifikatom Microsoft
Certified System Enginner za Windows
2000 platformo; ponudnik mora imeti vsaj
1 redno zaposlenega certificiranega stro-
kovnjaka na področju postavitve in servisi-
ranja opreme, ki je predmet ponudbe, s
strani principala opreme; ponudnik mora za
vsak kos (posamezni element: MB, RAM,
HD…) opreme nedvoumno navesti katalo-
ško številko oziroma “Part number“ (kot je v
bazi komponent pri principalu); oprema ozi-
roma modeli, ki so predmet ponudbe mora-
jo biti na HCL listi za W2K in WXP Pro;
ponudnik bo predal opremo po preteku ga-
rancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim
izvajalcem naročnika. Tudi v času garancije
bo naročnikov pogodbeni izvajalec za vzdr-
ževanje sprejemal prijave napake s strani
naročnika in po potrebi opremo predal v
popravilo ponudniku.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve: 20. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: sklop
1: cena 70%, strokovnost kader 5%, stro-
kovnost podjetje 5%, tehnične in funcional-
ne lastnosti 20%; 2, sklop: cena 90%, teh-
nične in funkcionalne lastnosti 10%; 3.
sklop: cena 90%, tehnične in funkcionalne
lastnosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-91351
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Franceta

Prešerna Ribnica.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 2,

1310 Ribnica, telefon 01/836-10-09, tele-
faks 01/836-30-68.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava čistil, papirne galanterije in
ostalih izdelkov, v skupni orientacijski vre-
dnosti 13,950.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: čistila, 2. sklop: papirna ga-
lanterija, 3. sklop: ostali izdelki.
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4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Fran-
ceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, Podružnična šola Dolenja vas, Šol-
ska ulica 9, 1331 Dolenja vas, Podružnična
šola Sušje, Sušje 2, 1310 Ribnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. junija
2003 do 31. decembra 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Alenki Grabeljšek.
Dodatne informacije o javnem razpisu po-
nudniki lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS
consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/421-90-45 ali elektronska
pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 13.
uro, do vključno 6. maja 2003, do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
010/1-2003, po modelu 00, ALTUS con-
sulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predlo-
žiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 6. maja 2003, do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. maja
2003, ob 16. uri, na naslovu Osnovna šola
dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310
Ribnica.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. junija 2003, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 19. maj 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave, stro-
kovna priporočila. Vrednost posameznega
merila in način uporabe meril sta navedena
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. marec 2003.

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica

Ob-91352
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Franceta

Prešerna Ribnica.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 2,

1310 Ribnica, telefon 01/836-10-09, tele-
faks 01/836-30-68.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesi-
na dobava pisarniškega materiala, v sku-
pni orientacijski vrednosti 16,790.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Fran-
ceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, Podružnična šola Dolenja vas, Šol-
ska ulica 9, 1331 Dolenja vas, Podružnična
šola Sušje, Sušje 2, 1310 Ribnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. junija
2003 do 31. decembra 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Alenki Grabeljšek.
Dodatne informacije o javnem razpisu po-
nudniki lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS
consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/421-90-45 ali elektronska
pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan,
od pondeljka do petka, med 9. in 13. uro, do
vključno 6. maja 2003, do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
010-2003, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 6. maja 2003, do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. maja
2003, ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola
dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310
Ribnica.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 15. junija 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 19. maj
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave, stro-
kovna priporočila. Vrednost posameznega
merila in način uporabe meril sta navedena
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. marec 2003.

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica

Ob-91366
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška

fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12, Ljub-

ljana, tel. 01/47-04-500, 01/20-03-200,
faks 01/47-04-560, 01/42-53-175.

3. (a) Vrsta in količina blaga: univerzal-
ni elektronski dinamometer s komoro in
ekstenziometrom, 1 kos.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: v mesecu
juniju 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: UL, NTF, Oddelek
za tekstilstvo, Snežniška 5, Ljubljana doc.
dr. Diana Gregor Svetec, tel. 01/20-03-272,
diana.gregor@ntftex.uni-lj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 13. uro na recepciji oddelka,
Snežniška 5, Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01100-6030708186.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 5. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UL, Naravoslovnotehniška fa-
kulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška
5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2003 ob 10. uri v sobi 116 na
Snežniški 5.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo vsaj 3 mesece po od-
piranju ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsaj 3 mesece po od-
piranju ponudb, predvideni datum odločitve
21. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ce-
na/zmogljivost, rok trajanja grancije, rok do-
bave, odzivni servisni čas, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razvidno iz razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta

Št. 530/2003 Ob-91367
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske, Kranj, Gosposvetska ul. 9.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska ul. 9, 4000
Kranj, tel. 04/220-81-00 in 04/586-81-00,
faks 04/202-67-18.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. reševalno vozilo za nujno medicin-

sko pomoč za ZD Jesenice,
2. reševalno vozilo za neurgentne

vožnje za ZD Kranj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: v celoti, ali za vsako vozilo posebej.

4. Kraj dobave:
1. ZD Jesenice, Titova 78, 4270 Jese-

nice in
2. ZD Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000

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

zaključka ali trajanje dobave: julij 2003 -
oktober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Jesenice -
Anica Hladnik, tel. 04/586-81-17.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. 4. 2003 do
9. 5. 2003 od ponedeljka do petka od 7.
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV) na
TRR: 01252-6030921122.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OZG - OE ZD Jesenice, Titova
78, 4270 Jesenice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2003 ob 12. uri v ZD Jeseni-
ce, Titova 78, v sejni sobi (kletni prostori).

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003, sprejem
odločitve predvidoma 23. 5. 2003.

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

čilu: okvirna vrednost: pod 1. - 14,000.000
SIT in pod 2. - 12,500.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

OZG Kranj

Št. 404-08-45/2003-2 Ob-91388
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 24-26, Ljubljana, telefaks
01/431-90-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) utekočinjen plin za ogrevanje –

650.000 litrov/leto.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelj se lahko poteguje za točko v
celoti.

4. Kraj dobave: dobava je sukcesivna
na naslednje lokacije:

– vojašnica Ilirska Bistrica,
– vojašnica Pivka,
– vojašnica Postojna,
– vojašnica Aljševica pri Novi Gorici,
– 210 UC Cerklje,
– 24. OKMB,
– Centralno skladišče MORS, Ljubljana

Šentvid,
– Tehnični zavod, Slovenska vas,
– Uprava za obrambo, Postojna,
– URSZR, Roje-Ljubljana,
– Vojašnica Cerklje,
– Vojašnica Kidričevo,
– Vojašnica Maribor,
– Vojašnica Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat
01/471-25-86, dodatne informacije: Jože
Mokorel, 471-25-53.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z

navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 50/2003-ODP), na transakcij-
ski račun št. 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 na-
slova ponudnika, davčno številko, št. javne-
ga razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 5. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS 50/2003-ODP Utekoči-
njen plin za ogrevanje“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2003 ob 9. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od vrednosti ponudbe, v primeru, da je po-
nujeni predračun z vključenim DDV višji od
36,000.000 SIT in izjava banke, da bo izda-
la bančno garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 3% od pogod-
bene vrednosti, v primeru, da pogodbena
vrednost z DDV presega 36,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema ra-
čuna, v obdobju začasnega financiranja pa
90 dni.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa, v obdobju zača-
snega financiranja pa 90 dni.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev o
sprejemu ponudbe predvidoma do 27. 6.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najugodnejši
predračun.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-371/2002-10 Ob-91354
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: (javni raz-

pis pod oznako MORS 356/2002-ODP):



Stran 1734 / Št. 33 / 4. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Oprema Kratek opis Količina

MINI strežnik Strežnik za zajem dokumentarnega gradiva 2
(strežnik – grafična postaja, SCSI)

Intel strežnik Strežnik za shranjevanje in obdelavo 1
elektronskega arhiva
(2*Xeon, interni SCSI kontroler in diski) 2

Diskovni podsistem Diskovni podsistem za ‘document store’ s
priklopom na Intel strežnik (zunanje ohišje s SCSI diski,
PCI SCSI adapter in UPS naprava)

Omara s konzolo in 42U, kovinska, zaprta, vgrajen monitor, tipkovnica... 1
1Gbit Switch standarden switch (Cisco Catalist)

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo izbral ponudnika za celot-
no javno naročilo.

4. Kraj dobave: MORS, Centralno skla-
dišče Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka izvedbe javnega na-

ročila: s podpisom pogodbe z izbranim po-
nudnikom (maj 2003). Predvidena dobava:
maj-junij 2003 dobave.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana; kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Ci-
rar, tel. 471-23-48.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 60/2003–ODP) na transakcij-
ski račun: 01100-6370191114.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebo-
vati mora naslednje podatke: navedbo pol-
nega naslova ponudnika, davčno številko, št.
javnega naročila, sklic na številko) ter potrdi-
lo o registraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2003 do
vključno 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik Glavna pisarna, Kardeljeva ploščad
26, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: Ne odpiraj – ponudba
MORS 356/2002-ODP, “rač. oprema“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 5.
2003 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za javna naročila, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določilav predpisih: rok pla-
čila je 30 dni od uradnega prejema računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. podpisane in žigosane izjave:
– krovna izjava in izjava o soglašanju s

pogoji raz. dokumentacije;
– izjava ponudnika po stanju na dan od-

daje ponudbe;
– izjava ponudnika o poravnavi obvez-

nosti;
– potrditev veljavnosti ponudbe in roka

plačila;
– izjava o zadostnih tehničnih zmoglji-

vostih;
– izjava o ustreznosti ponujenih artiklov

s teh. zahtevami naročnika;
– izjava banke o izdaji bančne garancije

za odpravo napak v garancijskem roku;
2. parafirana in žigosana vsaka stran po-

godbe.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vse do sklenitve pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
niki, ki bodo izpolnili pogoje za usposoblje-
nost in sposobnost, bodo ocenjeni na pod-
lagi merila: cene.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Ministrstvo za obrambo

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

Št. 35205-2/2003 Ob-91137
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,

Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja vodovodnega omrežja v naselju Bo-
donci II. faza: sekundarno omrežje.

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

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v
celoti.

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del: ju-
nij 2003, ostali roki navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Pu-
conci, Puconci 80, 9201 Puconci, Mitja
Crnkovič.

(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: 15.000 SIT na račun št.
01297-0100012124.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, s pripisom: “Ne odpiraj –
ponudba vodovod Bodonci“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 5. 2003 ob 12. uri v prostorih
sejne sobe Občine Puconci.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev za ugotovitev finan-
čne, poslovne in tehnične usposobljeno-
sti, poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu Zakona o javnih naročilih: v raz-
pisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, reference 10%, plačilni po-
goji 10%, rok izvedbe 5%, garancijski rok
5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2003.

Občina Puconci

Št. 17/2003 Ob-91139
1. Naročnik: Občina Šentilj, Občina

Kungota.
2. Naslov naročnika: Občina Šentilj,

Maistrova 2, 2212 Šentilj v Slovenskih
Goricah, tel. 02/65-06-200, faks
02/65-06-210; Občina Kungota, Plintovec
1, 2201 Zg. Kungota, tel. 02/65-91-025,
faks 02/65-91-026.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
Ceste vina in dobrot.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni pred-
videna.

4. Kraj izvedbe: območje občine Šentilj in
Kugota na LC 392060 Šentilj – Zg. Kungota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: junij 2003- september 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slovenskih Goricah, kontaktna ose-
ba Nives Erznožnik, univ. dipl. inž. gr., tel.
02/65-06-220, faks 02/65-06-210.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT lahko ponudni-
ki poravnajo ob dvigu razpisne dokumen-
tacije na blagajni na sedežu Občine Šen-
tilj, Maistrova ul. 2, Šentilj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2003 do 9.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občinski urad občine Šentilj,
Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih
Goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Občinskega urada občine Šentilj, Maistro-
va ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah
– 2. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila je 60 dni od dneva potrdi-
tve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.

12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbra-
na kot najugodnejša (Zakon o javnih na-
ročilih 47. člen): naročnik bo sklenil pogod-
bo samo z glavnim izvajalcem del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41.in 43. členu ZJN: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2003.

Občina Šentilj

Ob-91172
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Nade Cilen-

šek 5, 3310 Žalec.

3. (a) Opis in obseg gradnje: projekti-
ranje in izvedba ČN Vransko.

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

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

4. Kraj izvedbe: Vransko, Občina Vran-
sko.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: izvedba I. faze
takoj po podpisu pogodbe; rok dokončanja
glede na finančna sredstva investitorja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek
5, Žalec – Polona Barič, univ. dipl. biol.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 4. 2003 do
15. 4. 2003 po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ob predložitvi potrdi-
la o plačilu materialnih stroškov na račun
št. 06000-0045266125 – Javno komunal-
no podjetje Žalec d.o.o., s pripisom: Raz-
pis – Projektiranje in izvedba ČN Vransko,
ali ob plačilu na blagajni podjetja v višini
20.000 SIT.

Priložena mora biti tudi Odločba Dav-
čnega urada (davčna številka).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 5. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ža-
lec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50; faks 03/713-67-70.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
JKP Žalec d.o.o.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora v ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, kar je 3% od ocenjene vred-
nosti. Trajanje garancije je do 30. 6. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detajl-
no opredeljeni 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): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003 in 26. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 10%,
– usposobljenost, roki, način plačila

20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: najnižja ponujena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventuelno ma-
njši obseg del od razpisanega oziroma na
razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti
od podpisa pogodbe, pridružuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu po-
nudniku. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2003.

Javno komunalno podjetje Žalec
d.o.o.

Št. 04/03 Ob-91183
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.

13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda v Kajuhovi ulici v Izoli in pove-
zava vodovoda Livade V. etapa.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: obnova vodovoda v Kajuhovi
ulici v Izoli in povezava vodovoda Livade V.
etapa.

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

4. Kraj izvedbe: območje Kajuhove uli-
ce v Izoli.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del je 15. 5. 2003. Predviden čas do-
končanja je 15. 7. 2003. Naročnik si pridr-
žuje pravico do časovnega zamika pri za-
četku in dokončanju izvedbe, in sicer do
največ 120 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Rižanski vo-
dovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja št. 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-000, Leon
Grošelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 4. 2003,
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT. Na-
čin plačila je virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 5. 2003, do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper
(tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2003, ob 13.15, v mali sejni sobi (št.
113) na Rižanskem vodovodu Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za vrednost 1,250.000 SIT.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 10. 2003. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 12. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudni-
ka upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev navedenih v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 3. 2003.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Ob-91215
1. Naročnik: Energetika Celje, j.p.,

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja plinovoda Teharje.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: od 2. 6. 2003
do 30. 8. 2003 (fizična izgradnja), oziroma
do 30. 9. 2003 (uspešno izveden tehnični
pregled in predaja dokumentacije). Izbrani
izvajalec bo moral pri poteku izvajanja del
gradnje plinovoda upoštevati posebne za-
hteve in pogoje obvoza zaradi izgradnje
III. etape Mariborske ceste, tako v časov-
nem kot tudi v vsebinskem smislu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Energetika Ce-
lje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
tajništvo – poslovna sekretarka Mateja Fi-
deršek – za razpisno dokumentacijo. Za-
htevo po posredovanju razpisne dokumen-
tacije po pošti, je potrebno posredovati pi-
sno po pošti na isti naslov.

Kontaktni osebi za dodatne informaci-
je: Primož Posinek, tel. 03/425-33-21, An-
drej Marinček, tel. 03/425-33-20. Ponu-
dniki lahko zahtevajo dodatne informacije
o javnem naročilu pisno najkasneje do 5
dni pred potekom roka za predložitev po-
nudb. Odgovori bodo v pisni obliki posre-
dovani vsem, ki so dvignili razpisno doku-
mentacijo.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do najkasneje 29. 4. 2003
do 10. ure. Tudi v primeru predložitve po-
nudbe priporočeno po pošti, je zadnji rok,
ko mora ponudba prispeti na naslov naroč-
nika datum in ura, kot je navedena v javnem
razpisu.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 4.
2003, ob 12. uri na sedežu MO Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pooblastilo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora v ponudbi kot zagotovilo za
resnost ponudbe predložiti nepreklicno ban-
čno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo
na prvi poziv, v višini 1,000.000 SIT, z ve-
ljavnostjo do 30. 6. 2003. Ponudnik mora
v ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi
izjavo banke, da bo pridobil bančno garan-
cijo za izpolnitev prevzetih obveznosti in
bančno garancijo za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini, ki jo bo naročnik
zahteval in ju ob podpisu pogodbe o izvaja-
nju predložil.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora navesti
podizvajalce in področje dela, ki ga bo po-
samezen podizvajalec izvajal ter dokazila o
njihovi usposobljenosti za ta dela, kot to
velja za ponudnika.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

a) naročnik si pridržuje pravico spre-
membe fizičnega in vrednostnega obsega
javnega naročila z ozirom na razpoložljiva
denarna sredstva ali zaradi drugih vzrokov
in spremenjenih okoliščin oziroma odstopiti
od javnega naročila (podpisa pogodbe). Na-
ročnik si tudi pridržuje pravico do spremem-
be časovnega poteka izgradnje predmetne-
ga plinovoda zaradi posebnih zahtev na tra-
si plinovoda (potrebe obvoza zaradi rekon-
strukcije Mariborske ceste, III. etapa). V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova;

b) naročnik si pridržuje pravico, da naro-
čilo ne odda nobenemu ponudniku;

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,

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

Št. 40101-4/2003 Ob-91219
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/25-13-267, faks
01/42-55-471.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Pišece
pri Brežicah – Grad: menjava ostrešja in
kritine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki ponudijo vsa dela, ki
so predmet javnega naročila.

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

4. Kraj izvedbe: Pišece pri Brežicah –
Grad.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Beethovnova 2, 1000
Ljubljana, Marina Zupančič, Alenka Kuše-
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vič. Kontaktna oseba za dodatne informaci-
je je za postopkovni del Alenka Kuševič, tel.
01/252-28-70 ali 040/755-528, za stro-
kovno tehnični del Igor Peršolja, tel.
01/23-43-123 ali 031/286-750, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan po predhodni najavi.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 5. 2003 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dedišči-
no, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 13. uri v sobi direktor-
ja Uprave RS za kulturno dediščino, Kon-
gresni trg 1, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogo-
jev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: finan-
čni del ponudbe 70%, tehnični del ponud-
be 30%. Podrobnejša obrazložitev ocene
ponudb je razvidna v navodilih ponudnikom.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Alenka Kuševič, tel. 01/252-28-70
ali 040/755-528, Igor Peršolja, tel.
01/23-43-123 ali 031/286-750.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis ni bil ob-
javljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno

dediščino

Št. 343-5/03-132 Ob-91242
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

26, 1330 Kočevje, faks 01/893-82-30, tel.
01/893-82-20.

3. (a) Opis in obseg gradnje: redna
vzdrževalna dela na lokalnih in krajev-
nih cestah na področju Občine Kočevje.

(b) Če je predvidena oddaja delov/in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: dela se lahko oddajo po sklopih.
Več sklopov ali en sam sklop. Obseg sklo-
pov je naveden v razpisni dokumentaciji.
Ponudba se lahko poda za celoto ali po
sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Koče-
vje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del po
sklenitvi pogodbe, do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na voljo v Oddelku za gospodar-
stvo, turizem in gospodarske javne službe
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje. Dodatne informacije pri Bo-
rutu Hočevarju, tel. 01/893-82-36 ali GSM
031-493-648.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati z doka-
zilom o plačilu stroškov, v višini 10.000 SIT.

Plačilo na podračun proračuna Občine
Kočevje št. 01248-0100005213 pri UJP
Novo mesto, s pripisom za razpisno doku-
mentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 5. 2003 do
10. ure, v zapečateni ovojnici, z napisom
“Ne odpiraj – Ponudba za redna vzdrževal-
na dela na lokalnih in krajevnih cestah na
področju Občine Kočevje“.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti po-
nudbo: Občina Kočevje - vložišče, Ljubljan-
ska cesta 26, 1330 Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26., 1330 Kočevje, prostori Oddelka za go-
spodarstvo, turizem in gospodarske javne
službe, 13. 5. 2003 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 4,700.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševa-
nju proračuna, v roku 60 dni od dneva preje-
ma situacije v vložišče Občine Kočevje.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, pre-
dloženo v razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 20. 10. 2003.

Predvideni datum odločitve o izbiri je
20. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 80%, organiziran obrat oziroma
izpostava s sedežem na območju Občine
Kočevje 20%.

Za posamezno merilo se za najugodnej-
šo ponudbo upošteva toliko točk, kolikor je
popolnih ponudb, za vsako naslednjo manj
ugodno ponudbo pa po točko manj. Točke
po posameznem merilu se ponderirajo s
prej navedenimi deleži.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Občina Kočevje

Št. 343-4/03-132 Ob-91243
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

26, 1330 Kočevje, faks 01/893- 82-30,
tel. 01/893-82-20.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrže-
valna dela na gozdnih cestah na podro-
čju Občine Kočevje.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ko-
čevje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del po
sklenitvi pogodbe, do 31. 11. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na voljo v Oddelku za gospodar-
stvo, turizem in gospodarske javne službe
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje. Dodatne informacije pri Bo-
rutu Hočevarju, tel. 01/893-82-36 ali GSM
031-493-648.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak 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 10. 000 SIT. Plači-
lo na podračun proračuna Občine Kočevje,
št. 01248-0100005213 pri UJP Novo me-
sto, s pripisom za razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 5. 2003 do
10. ure, v zapečateni ovojnici, z napisom
“Javno naročilo – Vzdrževalna dela na goz-
dnih cestah na področju Občine Kočevje“

(b) Naslov kamor je treba predložiti po-
nudbo: Občina Kočevje – vložišče, Ljub-
ljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje, prostori Oddelka za go-
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spodarstvo, turizem in gospodarske javne
službe, 12. 5. 2003 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3,200.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: plači-
la se izvršujejo po določbah Zakona o izvr-
ševanju proračuna, v roku 60 dni od preje-
ma računa/situacije v vložišče Občine Ko-
čevje.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, pre-
dloženo v razpisni dokumentaciji.

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

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

Predvideni datum odločitve o izbiri je
19. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: po priz-
nanju usposobljenosti je edino merilo po-
nudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Občina Kočevje

Št. 1/03 Ob-91271
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta koman-

danta Staneta 12, Medvode, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.

3. (a) Opis in obseg gradnje:
3.1. Osnovna šola Pirniče – gradbe-

no obrtniška, inštalacijska dela za dela:
– dozidava novih učilnic,
– izgradnja pomožnega objekta,
– rekonstrukcija obstoječih šolskih pro-

storov,
– zunanja ureditev;
3.2. Osnovna šola Smlednik – grad-

beno obrtniška, inštalacijska dela za
dela:

– dozidava novih učilnic,
– rekonstrukcija obstoječih šolskih pro-

storov,
– zunanja ureditev;
3.3. oprema šolskih prostorov za

Osnovno šolo Pirniče;
3.4. oprema šolskih prostorov za

Osnovno šolo Smlednik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se odda po sklopih za
3.1., 3.2, 3.3. in 3.4. točko tega razpisa.

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

4. Kraj izvedbe:
– pod 3.1. in 3.3. točko – Zgornje Pir-

niče,
– pod 3.2. in 3.4. točko – Smlednik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

– pod 3.1. točko – rekonstrukcija šol-
skih prostorov – dokončanje do 31. 8.
2003, dozidava, izgradnja pomožnega ob-
jekta in zunanja ureditev – dokončanje do
31. 12. 2003;

– pod 3.2. točko – rekonstrukcija šol-
skih prostorov – dokončanje do 31. 8.
2003, dozidava in zunanja ureditev – do-
končanje do 31. 12. 2003;

– pod 3.3. in 3.4. točko – do 31. 8. 2003
za rekonstrukcijo obstoječih prostorov in do
31. 12. 2003 za učilnice, ki se dozidajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, Ciril Hočevar, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, tel. 01/361-95-27, faks
01/361-16-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure v času trajanja javnega
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prevzamejo ponudniki s kopijo potrdila o
vplačilu nevračljivega odkupnega zneska
50.000 SIT na TRR 01271-0100000594,
sklic na št. 00714120-9210. Zraven morajo
predložiti tudi potrdilo o registraciji, ki ga
izda DURS, zaradi izstavitve računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe predložene najkasneje do 6. 5.
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Medvode, Cesta ko-
mandanta Staneta 12, Medvode – tajništvo
občine. Zaprta kuverta mora biti jasno oz-
načena z napisom “Ponudba – OŠ Pirniče
in OŠ Smlednik – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 10.30, v prostorih
Občine Medvode, Cesta komandanta Sta-
neta 12, Medvode, sejna soba št. 20, I.
nadstropje. Predstavniki ponudnikov mora-
jo predložiti pooblastilo za zastopanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni od odpiranja ponudb. Datum odločitve
o sprejemu ponudbe je največ 15 dni od
datuma odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Občina Medvode

Ob-91276
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Nade Cilenšek

5, 3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija kanalizacije Žalec.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: Žalec, Občina Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: izvedba takoj po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek
5, Žalec, Polona Barič, univ. dipl. biol.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 4. do 11. 4.
2003 po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila o
plačilu materialnih stroškov na račun št.
06000-0045266125 – Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o., s pripisom: Razpis –
RK Žalec ali ob plačilu na blagajni podjetja
v višini 20.000 SIT.

Priloženo mora biti tudi Odločba dav-
čnega urada (davčna številka).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ža-
lec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50; faks 03/713-67-70.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
JKP Žalec d.o.o. (dvorišče).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora v ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 930.000
SIT, kar je 3% od ocenjene vrednosti. Traja-
nje garancije je do 10. 6. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detajl-
no opredeljeni 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): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 6. 2003 in 15. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– usposobljenost, roki 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: najnižja ponujena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventualno manjši
obseg del od razpisanega oziroma na raz-
položljiva finančna sredstva, ali odstopiti od
podpisa pogodbe, pridružuje pa si tudi pra-
vico, da dela ne odda nobenemu ponudni-
ku. V nobenem primeru ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o.

Št. 40 Ob-91280
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
no-obrtniška in instalacijska dela – novi
poštni center v Mariboru – III. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Maribor, Ptujska 184.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe in dokončanja: 1. 9.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo –
Petra Majer – tel. 02/449-20-00.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na št.
odobritve 00 0000-17. Prosimo, da dokazi-
lo o opravljenem plačilu odkupnine za raz-
pisno dokumentacijo in vaš točen naslov ter
davčno številko, posredujte po telefaksu
02/449-23-79.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 5. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo – nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če odda po-
nudnik ponudbo osebno oziroma Pošta Slo-
venije, d.o.o., Sektor za investicije in naba-

vo – nabavna služba, 2500 Maribor, če po-
nudnik ponudbo pošlje po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 13. 5. 2003 ob 10. uri, v pro-
storih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10 v Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti re-
gistriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; proti po-
nudniku ne sme biti uveden postopek prisil-
ne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila in ponudnik mora pre-
dloži lastno izjavo s katero potrjuje svojo
nekaznovanost; ponudnik mora imeti porav-
nane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
svoj račun več kot 10 dni (skupaj s partner-
ji); ponudnik v letu 2002 ni smel imeti pro-
met manjši od mnogokratnika 3 ponudbene
vrednosti ponudbe (skupaj s partnerji); po-
nudnik ne sme ponuditi rok plačila krajši od
30 dni; ponudba mora biti veljavna najmanj
75 dni od dneva odpiranja ponudb; ponud-
nik ne sme dati zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke; ponudnik mora priložiti
vse dokumente, ki jih naročnik zahteva za-
se, svoje partnerje (v primeru predložitve
skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik
mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
najmanj 75 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve: 30. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 03/320295 Ob-91282
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izo-
braževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: GOI dela
pri preureditvi kuhinje in pralnice v vrt-

cu Ljubljana Center, enota Vodmat,
Korytkova 24, 26, Ljubljana.

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

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

4. Kraj izvedbe: Korytkova 24, 26, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 20. junij 2003 -
31. avgust 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudnik lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo na na-
slovu: MOL, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, I.
nadstropje, soba 112, Ljubljana. Kontaktna
oseba je Verena Vesel, tel. 01/306-40-19,
faks 01/306-40-12.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame po predhodni
najavi, od 7. 4. 2003 od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcij-
ski račun MOL št. 01261-01 00000114,
sklicna številka 121-03000-030.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOL, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18,
I. nadstropje, soba 112, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za
GOI dela pri preureditvi kuhinje in pralnice v
vrtcu Ljubljana Center, enota Vodmat,
Korytkova 24, 26, Ljubljana.“ Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
8. maja 2003 ob 12.15, na naslovu: MOL,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Resljeva 18, Ljubljana, II. nad-
stropje - sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v vre-
dnosti 5% od razpisane vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili ZIPRS oziroma ponujenimi pla-
čilnimi pogoji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: pov-
prečna cena, cena vseh veljavnih ponudb
zmanjšana za 4%.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 9/49 Ob-91334
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
glavnega zbiralnika Ferrarska cesta-ob-
močje Luke Koper do sifona pod reko
Rižano.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper,
Ferrarska ulica in območje Luke Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: osem mesecev
od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena, inž. gr., tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700; mobitel
031/353-257.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 8. 4. 2002 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije znašajo 36.000 SIT (z upoštevanim
DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni Komunale Koper ali na transakcij-
ski račun št. 10100-0034659356 pri Ban-
ki Koper d.d. z navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 7. 5. 2003 do 12 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 5.
2003, v sejni sobi na sedežu podjetja Ko-
munale Koper d.o.o., Ul. 15. maja 4, Ko-
per, ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3,200.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi v pogodbi 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 ra-
spisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 19. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba. Navedba meril: a) ponud-
bena cena, b) najugodnejši garancijski rok,
b) plačilni pogoji, c) rok izvršitve.

Opis in vrednotenje meril je določeno v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana 31. 3.
2003.

Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.

Ob-91335
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

fasade in strehe na objektu Ulica Tal-
cev 4 v Ljubljani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Ulica talcev 4.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del v
maju 2003, dokončaneje del v roku 120
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, I. nadstr., so-
ba 103, Cvetka Erzin, faks 306-44-07.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski ra-
čun št.: 01261-0100000114 – izvrševanje
proračuna MOL, sklic na št.: 121-20000
LMM, s pripisom JR-02/321171/18.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2003 do 12.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, OF
– Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
I. nadstr., soba 103.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2003 ob 13. uri, Mestna obči-
na Ljubljana, OF – Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, soba 1037, I. nadstropje.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna

garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.

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

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

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dolžina garancijskega
(jamčevalnega) roka – fasada 10 let, streha
10 let.

13. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.

14. Merila za ocenitev ponudb: cena –
85%, potrjena strokovna priporočila – 15%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 3. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 25/03 Ob-91340
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stitev ceste RT-929/1409 odcep za
Areh 1. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta RT-929 odcep
za Areh.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 35 dni po sklenitvi po-
godbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 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 po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 5.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 50,000.000 SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
38,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 16/03 Ob-91341
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
brežin na cesti R2-428/1252 Pavličevo
sedlo od km 1.2 do km 5.7.

(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: R2-428 S. Logar-Pavli-
čevo sedlo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 11 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 5. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 5.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
114,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 21/03 Ob-91342
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stitev ceste R1-226 Ravne – Dravograd.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R1-226 Rav-
ne-Dravograd.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 60 dni po sklenitvi po-
godbe.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.

00110-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 5. 2003 do
8.00 ure

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 5.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
50,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 020/03 Ob-91343
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
plazu “Pod Čeplezom“ na cesti R1-1113
Sovodenj–Cerkno v km 9.300.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R1-210 Sovo-
denj-Cerkno.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 10 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-



Stran 1742 / Št. 33 / 4. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
00110-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 5. 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 po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 5.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila:
107,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 022/03 Ob-91344
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija R2-425/1266 Šentvid–Šoštanj od
KM 2+580 do 3+735.

(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: R2-425 Šentvid–Šoš-
tanj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo 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: 9. 5. 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 po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 5.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila:
130,600.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 023/03 Ob-91345
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
projekta PGD, PZI Poljanska obvoznica
Škofja Loka.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R1-210 Škofja
Loka–Gorenja vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 14 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
00110-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 5. 2003 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 5.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila:
120,000.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 18/03 Ob-91355
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-95-30, te-
lefaks 01/588-95-09.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: interven-
cijska strojna dela na vročevodnem in
parovodnem omrežju naročnika.

(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 Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v obdobju dveh let po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno podjetje Ener-
getika 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
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 ob-
jave, vsak delovni dan med 8. in 13. uro
oziroma do vključno datuma odpiranja po-
nudb do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT z virma-
nom na transakcijski račun Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
17000-0000053775, s sklicem na št.
500-18-03. Plačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljublja-
na. Znesek plačila razpisne dokumentaci-
je vključuje 20% davek na dodano vre-
dnost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 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 vlo-
žišče 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 po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 4.
2003 ob 13. uri 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: plačila
bodo izvršena po opravljenih delih v skladu
s pogodbo.

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.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– finančno stanje;
– zaposleni in zahtevana izobrazba;
– opremljenost ponudnika;
– garancijska doba;
– rok plačila;
– lokacija intervencijske ekipe;
– odzivni čas;
– samostojnost izvedbe razpisanih del;
– podpisana izjava o strinjanju z razpi-

snimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu 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

strojnih del na vročevodnem in parovodnem
omrežju – 10%;

– reference na področju strojnih del pri
izgradnji vročevodnega in parovodnega
omrežja – 10%;

– garancijska doba – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 31. 3. 2003.
Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

Št. 34405-2/2003 Ob-91433
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj, tel. 07/30-61-100, faks
07/30-61-130, e-mail: obcina.crnomelj@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
občinskih cest v občini Črnomelj v letu
2003. Ocenjena vrednost del je
80,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: območje Občine Črno-
melj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta sprejemljiva.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 15. 5. 2003
do 31. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Črno-
melj, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
soba št. 24, Srečko Janjoš.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Črnomelj do 5. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, EZR št.
01217-0100015850, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo Obnova občinskih cest
v letu 2003“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2003 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, so-
ba št. 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 8.30, sejna soba
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
pogojna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv v višini 5 % ponujene vrednosti del s
trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količi-
nah in enotnih cenah v roku 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): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do konca leta 2003,
odločitev o izbiri bo do sredine maja 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, daljša garancija za izvedena dela, re-
ference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico spre-
meniti dinamiko izvedbe del glede na dotok
finančnih sredstev v proračun občine.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Občina Črnomelj

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Popravek
Ob-91353

V javnem razpisu za oddajo del: priprava
investicijsko tehnične dokumentacije za pre-
slikavo na mikrofilm, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003,
Ob-85487, se popravi 9. in 10. točka in se
pravilno glasita:

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

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 4.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Št. 34406-03/2003 Ob-91153
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja, tel. 02/88-56-081; faks
02/88-57-340.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve v prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: letno in zimsko vzdrževa-
nje občinskih cest v Občini Mislinja od
15. 5. 2003 do 30. 4. 2005.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo je razdeljeno na 5. sklopov, in
sicer:

a) zimsko vzdrževanje lokalnih cest in jav-
nih poti,

b) letno vzdrževanje lokalnih cest in poti,
c) zimsko vzdrževanje javnih površin,
d) letno vzdrževanje javnih površin,
e) vzdrževanje prometne signalizacije.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Mi-

slinja.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-

nudniki lahko dodajo variantno ponudbo, ta-
ko, da ponudijo posamezne ali združene
sklope.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 15. 5. 2003
do 30. 4. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Mislinja, Šol-
ska cesta 34, 2382 Mislinja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TR št.
01276-0100010437.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 4. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja. Ponudba mora biti v zapeča-
teni kuverti z označenim imenom ponudnika
in naročnika z navedbo “Ne odpiraj – ponud-
ba, Vzdrževanje cest“, ter številko Uradnega
list RS in datum objave.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% skupne končne po-
nudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po opravljenem delu v zakonitem roku.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in kakšna so njihova medse-
bojna razmerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba  zakonov,  predpisov
upravnih  odločb,  ki  zadevajo  te  vrste
storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena in cene iz cenika 70,
– reference 25,
– kakovost ponujene storitve 5.
Naročnik nima obveznosti do ponudni-

kov, ki ne bodo izbrani.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 25. 3. 2003.
Občina Mislinja

Št. 125-4/2003 Ob-91168
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zavod RS za šol-

stvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-05-100, faks 01/30-05-199.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitve fotokopiranja v
skladu s specifikacijo v razpisni doku-
mentaciji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: Zavod RS za šolstvo ali
po dogovoru pri izvajalcu.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2003 do
31. 5. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dokumentacija se
lahko zahteva na Zavodu RS za šolstvo, Po-
ljanska 28, 1000 Ljubljana – v vložišču zavo-
da. Dodatne informacije o razpisu dobijo za-
interesirani pri Alojzu Turku.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dne-
va objave razpisa do vključno 25. 4. 2003
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 5.000 SIT na PEZR:
01100-6030633108, v znesek je vključen
DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 4. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2003 ob 9.30, na Zavodu RS
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ne.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu s finančnim
načrtom ZRSŠ.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: na javni razpis po odprtem
postopku za storitve fotokopiranja se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni
podjetniki), ki morajo izpolnjevati pogoje po
41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji z zahteva-
nimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v
skladu z 42. členom Zakona o javnih naroči-
lih in kot je še posebej določeno v pogojih iz
razpisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da, v skladu z
razpisnim obrazcem, ki je priloga v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2003, odločitev o izboru bodo po-
nudniki prejeli najkasneje do 15. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 50 točk,
– plačilni rok – 20 točk,
– odzivni čas – 10 točk,
– reference na področju predmeta javne-

ga razpisa – 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani pri Alojzu Turku.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 3. 2003

Zavod RS za šolstvo, Ljubljana

Ob-91185
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Janeza

Oražma Ribnica.
2. Naslov  naročnika:  Majnikova  1,

1310 Ribnica, tel. 01/837-22-00, faks
01/836-10-57.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zobotehnične storitve za
potrebe zobozdravstvene dejavnosti -
odrasli in otroci - ortodont.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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1. sklop: zobotehnične storitve - odrasli -
I. ordinacija: 18.000 točk,

2. sklop: zobotehnične storitve - odrasli -
II. ordinacija: 7.000 točk,

3. sklop: zobotehnične storitve - odrasli -
III. ordinacija: 5.000 točk,

4. sklop: zobotehnične storitve - otroci -
ortodont - IV. ordinacija: 2.600 točk.

Ponudba je lahko za posamezen sklop,
več sklopov ali za celoto.

5. Kraj izvedbe: I., II., IV. ordinacija -
Ribnica, Majnikova 1, Ribnica, III. ordinacija
- Sodražica, CNO 16, Sodražica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dvanajst mese-
cev po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, raču-
novodstvo, Ivanka Gornik.

(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: podračun pri Ujp:
01304-6030923812, vrednost za plačilo
12.000 SIT (z DDV), plačilo je možno opravi-
ti tudi na blagajni naročnika.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom dr. Janeza Oraž-
ma Ribnica, Majnikova 1, Ribnica, računo-
vodstvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica, Majnikova 1, Ribnica, sejna soba,
dne 23. 4. 2003 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% po-
nudbene vrednosti. Bančna garancija za do-
bro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čuni mesečno - plačilo v 45 dneh po dnevu
izstavitve računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– ponudba mora veljati do 15. 5. 2003,
– predvideni datum odločitve: 25. 4.

2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponujena cena za točko.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 3. 2003.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Ob-91193
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba remonta na mli-
nih KSG 90.60 kotla OP 380 b za leto
2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 30 dni, v obdobju
od 1. 7. 2003 do 31. 8. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna Tr-
bovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita Žučko),
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpi-
ranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR 26330-0012039086. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a, da
je ponudnik davčni zavezanec, oziroma izja-
vo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 5. 5. 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 jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS ter naved-
bo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 5. 5. 2003 ob
9.30, v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menica
za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ob dokazilih za izpolnjevanje splo-
šnih pogojev, mora ponudnik predložiti tudi:

– menico za zavarovanje resnosti ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti – origi-
nal,

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

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

– izjavo, da sprejema tehnične pogoje za
obnovitvena dela na mlinih KSG 90.60,

– izjavo o razpoložljivosti in kvalifikacijski
strukturi kadrov z dokazili o strokovni uspo-
sobljenosti delavcev za razpisana dela,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
ponudbe,

– potrjene pozitivne reference firme kot
izvajalca podobnih del na večjih termoener-
getskih objektih v času od 1. 1. 1999 do
sedaj, s strani dosedanjih ponudnikovih na-
ročnikov. Kolikor je ponudnik že izvajal po-
dobna dela tudi pri naročniku in po interni
ocenitvi pri naročniku pade le v razred C
izvajalcev, ne izpolnjuje pogoja pozitivnih re-
ferenc,

– izpolnjene podatke komercialnega in te-
hničnega dela ponudbe,

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tev o sprejemu ponudbe bo sprejeta nemu-
doma po ocenitvi le-teh.

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

do 90,
– pozitivne reference – do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Boris Plantan.
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 27. 3. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 08/2003 Ob-91237
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava zgoščenk in DVD
nosilcev.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A: izdelava zgoščenk na vretenu – ma-
ster posnetek je na R-DAT nosilcu; sklop B:
izdelava zgoščenk na vretenu – master po-
snetek je na CD – R ali Exabyte nosilcu;
sklop C: izdelava DVD nosilcev na vretenu –
master posnetek je na DLT nosilcu. Spre-
jemljive bodo ponudbe za celoto ali za vsak
posamezen sklop.

5. Kraj izvedbe: izdelava pri ponudniku,
dostava naročniku.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek predvi-
den v juniju 2003, za obdobje enega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Radiotelevizija Slo-
venija, Javni zavod, Služba za komercialne
zadeve in javna naročila – Alenka Rome, Ču-
farjeva ul., veliki gradbeni provizorij, 1550
Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali preko in-
terneta na spletnem naslovu: http://www.rtv-
slo.si/razpisi, pod oznako Javno naročilo
RTV -08/2003-1L-ODP/S.

(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 pi-
sni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni na-
javi po telefaksu 01/475-21-86 in na podla-
gi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpi-
sne dokumentacije, pridobljna preko inter-
neta, pa je brezplačna. Način plačila je ne-
gotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(RTV 08/2003-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 9. ure
dne 13. 5. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2003 ob 10. uri v Veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, ve-
ljavna do 30. 6. 2003, v višini 500.000 SIT
za celoto, oziroma po 200.000 SIT za posa-
mezen sklop.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 30. 6. 2003, junij 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: za sklo-
pa A in B: ekonomska cena izdelave “stam-
perja“ – 27 točk, ekonomska cena izdelave
zgoščenk – 24 točk, ekonomska cena izde-
lave ponatisov zgoščenk – 24 točk, ekonom-
ska cena po vrstah tiska – 15 točk, plačilni
pogoji – 6 točk, reference prodanih količin –
4 točke. Za sklop C: ekonomska cena za
izdelavo “masteringa“ za DVD nosilce –
27 točk, ekonomska cena izdelave DVD no-
silcev (video in rom) – 24 točk, ekonomska
cena izdelave ponatisov DVD nosilcev (video
in rom) – 24 točk, ekonomska cena po vr-
stah tiska – 15 točk, plačilni pogoji – 6 točk,
reference prodanih količin – 4 točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 04/03 Ob-91244
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks
01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gac-
nik@elektro-ljubljana.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje poslovnih pro-
storov (Priloga 1 A, kategorija št. 14):

– sklop 1: poslovni prostori na Slovenski
c. 56, 58, Kotnikova 9, Slomškova 18 v
Ljubljani, nadzorništvo Črnuče, Domžale,
Kamnik,

– sklop 2: DE Elektro Novo mesto, nad-
zorništvi Grosuplje in Zagradec,

– sklop 3: DE Elektro Kočevje,
– sklop 4: DE Elektro Trbovlje in nadzor-

ništvo Litija,
– sklop 5: nadzorništvo Logatec, Cerkni-

ca, Vrhnika, Žiri.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nana-
šale na posamezni razpisni sklop kot celoto,
bodo upoštevane.

5. Kraj izvedbe: poslovni objekti in nad-
zorništva na posameznih lokacijah Elektra
Ljubljana, d.d.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudnik mora ponuditi ponudbo v skladu z
razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: junij 2003, 3 leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontak-
tni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.

01/43-15-255, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 9. maja 2003,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektra Ljublja-
na, d.d., št. 06000-0076655034, Banka
Celje, sklic na številko 23003371-04-03, z
obvezno navedbo davčne številke.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 9. maja 2003 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Ponudba naj ima obvez-
no pripisano “Javni razpis št. JN 04/03 –
Ponudba za čiščenje poslovnih prostorov –
Ne odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. maja 2003, ob
11. uri v sejni sobi v družbe Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili odpiranja ponudb morajo predložiti pod-
pisano in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: go-
tovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik mora v svoji ponudbi
priložiti:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, oziroma samostojni podjetniki
potrdilo, da je vpisan pri davčnem organu
(priglasitveni list), dokument mora odražati
zadnje stanje,

– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro-
čila (obrtno dovoljenje),

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponud-
nika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zad-
njih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem ali taka
sodna ali upravna odločba, ki mu prepove-
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duje opravljanje dejavnosti, ki je predmet na-
ročila, ne starejše/a od 30 dni,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred pri-
četkom naročila njegovi vodstveni delavci ni-
so bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– BON 1, ne starejši od 30 dni, oziroma
samostojni podjetniki davčno odmero za
zadnje poslovno leto in potrdilo poslovne
banke o ponudnikovi solventnosti, ne sta-
rejši od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vre-
dnost presega 50 mio SIT,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,

– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),

– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,

– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti
in usposobljenosti, s katero dokazuje prosto
kadrovsko zmogljivost (z navedbo št. zapo-
slenih delavcev za izvedbo naročila) ter za-
dostno tehnično opremljenostjo za izvedbo
naročila (s priloženim seznamom opreme, ki
je na voljo za izvedbo del),

– dokazilo (referenčno potrdilo) o ponud-
nikovih že izvedenih storitvah čiščenja v zad-
njih 3 letih, pri čemer je bila njih vrednost
najmanj enaka vrednostnemu pragu (oziro-
ma njih vsoti), za razpisni sklop/-e, za kate-
rega/-e daje ponudbo,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih –

posebnih pogojev, navedenih v razpisni do-
kumentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani vsi doku-
menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije. Naročnik si vzame pravico, da po
lastni presoji naknadno preveri verodostoj-
nost fotokopiranih dokumentov izbranega po-
nudnika, in sicer pred oddajo sklepa o od-
daji naročila izbranemu ponudniku. Za izho-
dišče določitve starosti dokumentov se upoš-
teva datum odpiranja ponudb.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb; predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je maks.
50 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (95%

delež),
– ISO certifikat (5% delež).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedene so v razpisni dokumentaci-
ji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 30. aprila 2003.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 402-00-20/2003 Ob-91248
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje naloge z naslo-
vom: Priprava Ministrstva za okolje, pro-
stor in energijo ter občin na uvajanje raz-
širjenega decentraliziranega sistema
upravljanja (Extended Decentralisation
Implementation System, skrajšano EDIS)
sredstev kohezijskega sklada EU.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj 2003 – maj
2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za oko-
lje, prostor in energijo – vložišče, Dunajska
48, 1000 Ljubljana, dodatne informacije: Ire-
na Brcko-Kogoj, tel. 01/30-94-226.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka oddaje
ponudbe.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2003, do 15.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 2003 ob 9. uri, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe 10% ocenjene
vrednosti razpisanih del in bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
10% vrednosti ponujenih del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
računa po dvomesečnih situacijah 30. dan
po prejemu.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj do 30. junija 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena: 25%,
b) referenčna dela ponudnika: 69%,
c) akreditacija kakovosti 6%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: brez predhodnega razpisa.
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: /
Ministrstvo za okolje,

prostor in energijo

Št. 402-04-69/2002 Ob-91251
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27a,

Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks
01/478-18-05.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje storitev proto-
kolarnih prevozov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. osebna vozila za protokolarne pre-
voze,

2. kombiji in enoprostorna vozila za pre-
voz potnikov in prtljage,

3. avtobusi.
5. Kraj izvedbe: protokolarni prevozi zno-

traj Slovenije in izven nje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: storitev se bo za-
čela izvajati takoj po zaključku javnega naro-
čila in podpisu pogodbe. Storitev se bo izva-
jala 24 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
25a, Ljubljana, Klemen Šket.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
9. in 11. uro do dneva oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Repu-
blike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 5. 2003, ob 10. uri, Servis skup-
nih služb Vlade Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 25a, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija
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za resnost ponudbe in garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo potrjene zneske nakazal na transak-
cijski račun izvajalca 30. dan od dneva urad-
nega prejema računa in v skladu z določili
pogodbe.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. število vozil stalno na razpolago – do

20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 28. 3. 2003.
Servis skupnih služb

Vlade Republike Slovenije

Št. 5/03 Ob-91258
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: izvajanje prevoznih in
strojnih storitev.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja po sklopih.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: eno leto po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, (soba 114/I), vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 29. 4. 2003.

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

na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponud-
niki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na transakcijski račun naročnika št.
04515-0000498021 pri Novi KBM.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 29. 4. 2003 do 8.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 4. 2003 ob
9. uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Za-
grebška cesta 30, Maribor (soba št. 118/I).

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

11. Pogoji financiranja in plačila/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik
bo storitev, ki je predmet razpisa, plačal v 60
dneh po izvedbi in prejemu računa.

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

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

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi in upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste izdel-
kov: v skladu z razpisno dokumentacijo.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 5. 2003.

16. Merila za ocenitev ponudbe: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku. (tel.
02/45-00-300).

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

19. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 3. 2003.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 6/03 Ob-91259
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: izvajanje del pri vzdrže-
vanju komunalne infrastrukture.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja po sklopih, in sicer:

1. sklop: izvajanje splošnih del pri vzdrže-
vanju cest,

2. sklop: izvajanje splošnih del pri vzdr-
ževanju zelenic,

3. sklop: izvajanje splošnih del pri vzdr-
ževanju javne razsvetljave.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: eno leto po pod-
pisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc (soba 114/I), vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 29. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na transakcijski račun naročnika št.
04515-0000498021 pri Novi KBM.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 29. 4. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 4. 2003 ob
10. uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Za-
grebška cesta 30, Maribor (soba št. 118/I).

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik
bo storitev, ki je predmet razpisa plačal v 60
dneh po prevzemu blaga in prejemu računa.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi in upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste izdel-
kov: v skladu z razpisno dokumentacijo.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudbe: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, tel.
02/45-00-300.
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19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 3. 2003.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 90335-3/2003-5 Ob-91275
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 7. točka Priloge 1 A – raču-
nalniške storitve in sorodne opreme.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

4.1. Dopolnitev obstoječih programskih
rešitev s področja zemljiškega katastra in ka-
tastra stavb.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo delno
v prostorih naročnika (izpostav območnih ge-
odetskih uprav) delno pa v prostorih izvajal-
ca, v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek je 28. 5.
2003, rok dokončnega prevzema oziroma
dokončanja pa je 30. 5. 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, Zemljemer-
ska 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
9. 5. 2003 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337, model 11, sklic na št.
25127-7141998-99000803. Pri prevzemu
preko spletnih strani plačilo ni potrebno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives
Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 5. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika (mala sejna soba v pritličju).

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana:

– če je ponudbena cena večja od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarova-
nje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne
bančne garancije na prvi poziv v višini 5% od
ponujene cene,

– če ponudbena cena presega
5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000
SIT, mora ponudnik za zavarovanje resnosti
ponudb izročiti naročniku bianco menico v
višini 5% ponudbene cene skupaj s poobla-
stilom za njeno izpolnitev – veljavnost do
12. 7. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge
financira naročnik.

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

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

– za vse ponudnike je pogoj pravilno iz-
delan test,

– vsak ponudnik mora v ponudbi imeno-
vati odgovornega geodeta v skladu z 6. čle-
nom Zakona o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/00).

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 7. 2003, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 16. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev, re-
ference vodje naloge in sodelujočih strokov-
njakov, metodološki pristop.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-84, oziroma 478-48-85.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 19/2003 Ob-91281
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Maistrova ulica 2,

2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje prevozov
učencev v osnovne šole in iz njih v Obči-
ni Šentilj za obdobje od 1. 9. 2003 do
30. 6. 2004 – sklic 1 A2, z možnostjo po-
daljšanja v skladu s 97. členom Zakona o
javnih naročilih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v
razpisni dokumentaciji.

5. Kraj izvedbe: območje šolskih okoli-
šev:

– Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj,
– Podružnične šole Ceršak,
– Osnovne šole Sladki Vrh,
– Podružnične šole Zg. Velka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v času od 1. 9.
2003 do 30. 6. 2004, z možnostjo podalj-
šanja v skladu s 97. členom Zakona o javnih
naročilih.

8. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za

družbene dejavnosti; Jože Bračko (tel.
02/65-06-200).

9. (b) Čas v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: od objave pa
do 25. 4. 2003 med 8. in 14. uro vsak
delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (z DDV), podra-
čun pri UJP, Urad Slovenska Bistrica, št.
01318-0100009155.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 4. 2003 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2,
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah, tajništvo
občine.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 29. 4. 2003 ob 12.
uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi.

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

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

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

15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost:
po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: po razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: po razpisni do-
kumentaciji.

17. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o pre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 6. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 5. 5. 2003.

18. Merila za ocenitev ponudb: cena
prevoza in reference pri izvajanju prevoza
oseb – po razpisni dokumentaciji.

19. Morebitne druge informacije o
naročilu: okvirna vrednost naročila –
25,000.000 SIT.

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

21. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

Občina Šentilj

Št. 3444-31/2003 Ob-91332
1. Naročnik: Mesna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, 6000

Koper.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: obnova talne signalizaci-
je na občinskih cestah.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
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5. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj - junij 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija v sprejemni pisarni Mestne občine Ko-
per, Verdijeva 10, Koper - Jasmina Kapun,
za dodatne informacije Adelija Franca, tel.
05/664-62-41.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 30. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01250-0100005794, s pripisom - plačilo
razpisne dokumentacije za obnovo talne sig-
nalizacije na občinskih cestah.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do vključno
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 5. 2003 ob 14. uri v sobi 206
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah - 60 dni od
prejema računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: obratovalno dovoljenje, doka-
zila o razpolaganju s primerno mehanizacijo,
reference.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be - 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
datum odločitve o sprejemu ponudbe 6. 5.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

Mestna občina Koper

Št. 083-04-1/2003 Ob-91396
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto; faks 07/39-39-212,

e-mail: fredi.bancov@novomesto.si;
07/39-39-220.

3. Opis in obseg storitev: fotokopira-
nje in razmnoževanje dokumentarnega
gradiva.

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

5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 20. 5.
2003, dokončanje 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: MO Novo mesto,
Seidlova c. 1, Novo mesto, Oddelek za splo-
šne zadeve, mag. Fredi Bančov.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 10. uro, vključno do 7. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. podračuna
EZR, odprt pri UJP Novo mesto, št.
01285-0100015234, s pripisom “Razpisna
dokumentacija za fotokopiranje“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Ob-
činska uprava, Seidlova c.1, 8000 Novo me-
sto, Oddelek za splošne zadeve.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
MONM na Seidlovi c. 1 v Novem mestu.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 100.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila računa oziroma situacije je min. 30 dni
od prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z za-
konom.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: v skladu z zakonom.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja, podrobneje je določe-
no v razpisni dokumentaciji.

17. Merila za ocenitev ponudb: čas iz-
delave (do 55 točk), cena storitev (do 40
točk), dodatne ugodnosti (do 5 točk); po-
drobneje je obrazloženo v razpisni doku-
mentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se bo sklenila za leto 2003
in se bo podaljšala v enaki vrednosti z anek-

som še za drugo in potem še za tretje leto,
če bo denar v proračunu za leto 2004 oziro-
ma 2005 zagotovljen in če bo pogodba še
gospodarna. Naročnik ni odškodninsko od-
govoren, če podaljšanja pogodbe zaradi ne-
izpolnjenih pogojev ne bo.

Tudi najugodnejša ponudba naročnika ne
zavezuje k izboru ponudnika. Naročnik si iz-
recno pridržuje pravico, da lahko v vsakem
trenutku brez kakršnegakoli povračila more-
bitnih stroškov interesentov (ponudnikov) in
obrazložitve razveljavi postopek in ne odda
javnega naročila oziroma ga odda v ponov-
ljenem postopku.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 3. 2003.

Mestna občina Novo mesto

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. 411 Ob-91269
1. Naročnik: Osnovna šola Prule.
2. Naslov naročnika: Prule 13, Ljub-

ljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v skupni vrednosti 20 mio SIT.
(b) Kraj dobave: na devetih lokacijah na-

ročnika opisanih v razpisni dokumentaciji.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:

– meso in mesni izdelki,
– perutnina,
– ribe,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovski izdelki,
– sladice,
– sveža zelenjava in sadje,
– zmrznjena zelenjava in sadje,
– sadni sokovi,
– žita in testenine,
– ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več

sklopov, vendar bodo morali biti ponujeni
vsi artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
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10. riži in žitne kaše,
11. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine živil. V
posamezni skupini mora ponudnik zago-
tavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna. Sposobnost se prizna za 3 le-
ta, pogodba za dobavo blaga bo sklenjena
za eno leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Maja Šebalj, No-
va ulica 2/b, Koper, tel. 05/614-50-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
23. 4. 2003, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 7.200 SIT (DDV je
vključen) na zakladniški račun št.
01250-6030635749 pri UJP Koper s pri-
pisom - za razpisno dokumentacijo.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vpla-
čilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 23. 4. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Semedela, Nova ulica 2/b,
6000 Koper-Capodistria.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo naročila je po dobavi, s 15-dnevnim zbir-
nikom, 45 dni po datumu izstavitve raču-
na.

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

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

– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe;

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim 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 obvez-
nosti v skladu s predpisi;

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran;

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine živil,
na katero se je prijavil na razpis;

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 45 dni po
datumu izstavitve računa;

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco na lokacijah: sedež vrtca, vrtec Prisoje
in vrtec Markovec - razloženo;

– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah;

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas 24
ur in dostavo katerikoli delovni dan v tednu;

– da ima ponudnik zagotovljeno kako-
vost po sistemu HACCP.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe v
II. fazi postopka do vključno 9. 6. 2003 do
12. ure. Odločitev o sprejemu ponudbe bo
predvidoma 11. 6. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena -
najnižja vrednost skupine blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Vrtec Semedela Koper-Capodistria

Št. 1 Ob-91356
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod Ra-

dovljica.
2. Naslov naročnika: Kopališka cesta

10, 4240 Radovljica, tel. 04/53-15-225,
faks 04/53-14-354.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna
dobava prehrambenih artiklov za dve leti.

(b) Kraj dobave: Vzgojnovarstveni zavod
Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Ra-
dovljica in enote vrtcev:

– Enota v Begunjah, Begunje na Gorenj-
skem 25, 4275 Begunje na Gorenjskem,

– Enota v Kropi, Kropa 98a, 4245
Krops,

– Enota v Lescah, Alpska cesta 58a,
4248 Lesce,

– Enota v Radovljici, Kopališka cesta 12,
4240 Radovljica.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko ponudijo vse arti-
kle ali samo artikle iz posamezne skupine,
vendar najmanj 75% artiklov iz posamezne
skupine, in sicer:

– kruh (rezan in pakiran) in pekovske iz-
delke,

– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– zmrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,
– mlevske izdelke in testenine,
– sirupe, sadne sokove in kompote,
– ostalo prehrambeno blago,
– zmrznjeno zelenjavo,
– zmrznjene izdelke.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava traja
od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Uprava - ravnate-
ljica Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica,
Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-

lavnik od 9. do 12. ure, ali po običajni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.400 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št. 01261-6030716108, sklic na
št. 50015-411.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 5. 5. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v razpisni dokumentaciji.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbe se bodo sklepale za ob-
dobje 12 mesecev, za sklop sveže sadje in
zelenjava pa za 6 mesecev.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 4. 2003.

Osnovna šola Prule

Št. 1266/03 Ob-91283
1. Naročnik: Vrtec Semedela.
2. Naslov naročnika: Nova ulica 2/b,

6000 Koper-Capodistria, tel. 05/614-50-11,
faks 05/614-50-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila - po
skupinah.

(b) Kraj dobave:
– Vrtec Markovec, Pot v gaj 1, Koper -

vsa živila;
– Vrtec Prisoje, Oljčna pot 63, Koper -

za skupine živil: kruh, pekovski in slaščičar-
ski izdelki ter mleko in mlečni izdelki;

– sedež vrtca, Nova ulica 2b, Koper - za
skupine živil: kruh, pekovski in slaščičarski
izdelki, mleko in mlečni izdelki, sveže meso
ter ribe.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine živil:

1. sveže meso in mesni izdelki,
2. sveže ribe in sveži ribji izdelki,
3. zamrznjene ribe in glavonožci ter za-

mrznjena zelenjava,
4. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. zelenjava, sadje in jajca,
7. sadni sokovi in sadni nektarji,
8. testenine in mlevski izdelki,
9. čaji in začimbe,



Stran 1752 / Št. 33 / 4. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

mentacijo se lahko prevzame vsak delav-
nik med 8. in 11. uro osebno ob predložitvi
pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov
dokumentacije na transakcijski račun za-
voda, lahko pa interesenti zahtevajo s pre-
dložitvijo dokazila o vplačilu stroškov do-
kumentacije, da se jim dokumentacijo poš-
lje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški dokumentacije so
15.000 SIT in se jih nakaže ne transkacijski
račun zavoda št. 01302-6030640961.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave se sprejema do 5. 5. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vzgojnovarstveni zavod Radovlji-
ca, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: za-

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po
omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Popravek
Ob-91392

V Uradnem listu RS, št. 27 z dne 14. 3.
2003, Ob-90140, se v objavi javnega raz-
pisa za izbiro sposobnih ponudnikov za iz-
vajanje storitev svetovanja in nadzora s po-
dročja informacijske tehnologije in LAN ter
informacijskih sistemov z oznako
OMSV.IT-2/2003 popravita točki 9. (a),
12. in 13. in se pravilno glasita:

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 11. 4. 2003.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): v primeru skup-
ne ponudbe mora skupina ponudnikov
predložiti: pravni akt o skupni izvedbi na-
ročila, v katerem so natančno opredelje-
ne naloge in odgovornost posameznih po-
nudnikov za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. Pravne osebe naj
navedejo imena oseb, ki bodo odgovone
za izvedbo predmetnega naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: registracija, obratovalno dovoljenje
za poslovne prostore, kolikor je takšno do-
voljenje predpisano in obrtno dovoljenje za
dejavnosti, ki so predmet ponudbe.

Ni blokad žiro (transakcijskega) računa
(v zadnjih šestih mesecih od objave razpi-

sa). Ostale točke objave ostanejo nespre-
menjene. Hkrati naročnik obvešča kandi-
date, da je na spletni strani naročnika
http://www.gov.si/cvi/ objavljen predmet-
ni popravek razpisne dokumentacije (kan-
didati ga lahko dobijo tudi na sedežu na-
ročnika).

Center Vlade RS za informatiko

ZJN-14.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
blago po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za blago po
postopku s pogajanji

Št. 110-1/03 Ob-91338
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: po-
stopek s pogajanji po predhodni objavi na-
ročila za odprti postopek v skladu s 1. toč-
ko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.

4. (a) Vrsta in količina blaga: AC Kla-
nec–Ankaran, Srmin–Socerb: nabava
mehanizacije za AC bazo Kozina za
sklop 3 in 11, in sicer:

– sklop 3: lahko tovorno vozilo dovolje-
ne skupne mase 3,5 t – preglednik – 1
kos,

– sklop 11: ročna rotacijska kosilnica –
mulčer – 1 kos.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
kandidati lahko ponudbe predložijo po po-
sameznih sklopih ali za oba sklopa skupaj.

hteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 7% od vrednosti ponujenega
blaga.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
30-dnevni rok plačila pod pogojem, da se
računi izdajajo enkrat mesečno.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-

ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati bodo morali predvidoma predložiti
ponudbe v 10 dneh po pisnem pozivu na-
ročnika, odločitev o sprejemu ponudbe pa
bo sprejeta predvidoma 10. 6. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: da je
blago slovenskega izvora, da so zagotovlje-
ni vsi predpisani higienskotehnični pogoji,
da ima kontrolo kakovosti, celovitost ponud-
be, da ima zadostno število delavcev za pra-
vočasno dobavo, da nudi daljši rok plačila
in ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Vzgojnovarstveni zavod
Radovljica

5. Kraj dobave: AC baza Kozina.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je največ 75 dni za sklop 3 in 180 dni za
sklop 11 po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo kandidati lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana, I. nadstropje, soba 1.04, kontaktna
oseba je Marjeta Pungerčar, tel.
01/306-82-02, faks 01/306-82-06. Stro-
kovne informacije posreduje Marko Sušnik
– DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., AC projekt Pri-
morska, Črni Kal, tel. 05/615-44-05, faks
05/659-00-48.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe kandidatov, ki bodo predložene
najkasneje do 24. 4. 2003 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana; I. nadstropje,
vložišče soba 1.01.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: javno odpiranje ponudb bo dne
24. 4. 2003 ob 11. uri, v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, v I. nadstropju, sejna soba 1.18,
pogajanja pa bodo istega dne 24. 4. 2003
ob 13. uri po odpiranju v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, v I. nadstropju, sejna soba 1.18.
Datum odločitve o sprejemu ponudbe je
3. 6. 2003.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
kandidat mora skupaj s ponudbo predložiti
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tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 194.400 SIT za sklop 3 z veljav-
nostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb
in bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 129.600 SIT za sklop 11 z veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je najnižja cena
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Uradni list RS, št. 103 z
dne 29. 11. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

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

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 045/2002-1 Ob-91173
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material (sklop 1: pisarni-
ški potrošni material, sklop 2: računal-
niški potrošni material za tiskalnike HP,
sklop 3: računalniški potrošni material
za tiskalnike Xerox, sklop 4: računalni-
ški potrošni material za ostale tiskalni-
ke, fotokopirne in fax naprave).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena 94 točk,
popust na cenik blaga 6 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1 in 4: Extra Lux
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana;
sklop 2: DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Divizija Trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljublja-

diskov z izboljšanim izkoristkom in inte-
gralno ovitimi lopaticami.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v odprtem postopku za od-
dajo javnega naročila je NE Krško prejela
dve samostojni ponudbi od dveh različnih,
kapitalsko in upravljalsko nepovezanih po-
nudnikov. Merila za ocenitev ponudb so
bila: cena in komercialni kriteriji 40% (od
tega cena 50%, plačilni pogoji 15%, finan-
čne garancije 15% in garancije za izvedbo
in odškodninska odgovornost 20%), inže-
nirski in projektni kriteriji 30%, terminski
plan projekta 10% in reference pri zame-
njavi turbin z zvišano močjo 20%. Ponud-
ba konzorcija Mitsubishi Corporation/Co-
lenco Power Engineering Ltd. je izbrana
kot najugodnejša zaradi znatno nižje cene,
boljših finančnih zavarovanj in garantnih
rokov.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Konzorcij Mitsubishi
Corporation/Colenco Power Engineering
Ltd. v katerem je Mitsubishi vodja konzorci-
ja in njegov predstavnik. Naslov: Mitsubishi
Corporation, 6-3 Marunouchi 2-Chome,
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8086, Japan.

7. Pogodbena vrednost: 7.397,549.390
SIT (31,900.000 EUR).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 737.000 EUR.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,200.000 EUR, 29,960.000 EUR.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 39 z dne 6. 5.
2002, Ob-68382.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2003.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 059/2002 Ob-91253
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup in inštalacija strežnikov in di-
skovnega polja za realizacijo multime-
dijskega internetnega portala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena – 65 točk,
tehnična ustreznost – 20 točk, plačilni po-
goji – 5 točk, rok dobave in inštalacije opre-
me – 5 točk, garancijski rok – 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dode-
ljeno, ker je prispela samo ena ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

na; sklop 3: Mladinska knjiga Birooprema
d.d., Dunajska 121, 1113 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: sklop 1 in 4:
30,549.456,24 SIT (z DDV); sklop 2:
17,337.102,15 SIT (z DDV); sklop 3:
13,519.057,32 SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: sklop 1: 41,608.201,20 SIT,
24,463.944 SIT; sklop 2: 19,344.262,21
SIT, 17,337.102,15 SIT; sklop 3:
18,721.690,94 SIT, 13,519.057,32 SIT;
sklop 4: 7,845.306 SIT, 6,085.512,24 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 3. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 04/2003-1 Ob-91174
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava električne energije za potre-
be RTV Slovenija (21 GWh električne
energije).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji v
skladu s prvim odstavkom 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektro Maribor d.d.,
Vetrinjska ulica 2, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 200,844.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: cena za 1 kWh električne energije
(brez DDV): 8,39 SIT, 7,97 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je izvedel postopek s po-
gajanji, ker je v odprtem postopku prejel
samo eno pravilno ponudbo.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 3. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 19/1-2002 Ob-91182
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, telefaks 07/49-21-528, elektronski na-
slov: lidija.vuksic-podgorcic@nek.si, tel.
07/48-02-302.

3. Datum izbire: naročilo izdano dne
14. 3. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nizkotlačni turbini brez navlečenih
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Ob-91263
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Can-

karja in Osnovna šola Antona Martina Slom-
ška.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola Iva-
na Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/750-51-50, faks 01/755-75-40 in
Osnovna šola Antona Martina Slomška,
Pod Hrušovco 33, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-80-50, faks 01/755-80-61.

3. Datum izbire: 1. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Ivana Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika,
Podružnična šola Drenov grič, Drenov grič
24, 1360 Vrhnika, Osnovna šola Antona
Martina Slomška, Pod Hrušovco 33, 1360
Vrhnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost
cen, do 6 točk, strokovna priporočila do
5 točk, plačilni pogoji 5 točk, lastna proiz-
vodnja do 2 točki, odzivni čas za interven-
tna naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso in mesni izdelki:
1/1 - Janez Oblak s.p., Delavska 18,

4226 Žiri,
1/2 - JEM, jeseniške mesnine d.d., Sp.

Plavž 14, 4270 Jesenice (samo za OŠ Iva-
na Cankarja),

1/3 - Litijska mesarija d.d., Slatna 1,
1275 Šmartno;

2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš;

3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 - Ljubljanske mlekarne d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana,
3/2 - Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče;
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice:
4/1 - DON DON d.o.o., Trdinova pot

2a, 8330 Metlika,
4/2 - Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

c. 442, 1291 Škofljica,
4/3 - Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana;
5. sklop: žito in mlevski izdelki:
5/1 - Pekarna Pečjak d.o.o, Dolenjska

c. 442, 1291 Škofljica,
5/2 - Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana;
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 - Mercator d.d., Sektor eksterne

trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6/2 - Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmar-

tno 29, 1000 Ljubljana;
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 - Impuls Domžale d.o.o., Motnica

11/1, 1236 Trzin,
7/2 - Mercator d.d., Sektor eksterne

trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 - Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

c. 442, 1291 Škofljica,
8/2 - Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš;
9. sklop: sadni sokovi in sirupi:

9/1 - Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

9/2 - Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina;

10. sklop: ostala živila:
10/1 - Jate Emona d.d., Agrokombinat-

ska 84, 1000 Ljubljana,
10/2 - Diamant plus d.o.o., Stara cesta

20, 1230 Domžale,
10/3 - Kolinska d.d., Kolinska ul. 1,

1544 Ljubljana,
10/4 - Mercator d.d., Sektor eksterne

trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
OŠ Ivana Cankarja:
1. sklop:
1/1 - 10,659.821,20 SIT,
1/2 - 10,626.850 SIT,
1/3 - 16,837.550 SIT;
2. sklop: 511.035 SIT;
3. sklop:
3/1 - 6,304.731,50 SIT,
3/2 - 6,016.273,80 SIT;
4. sklop:
4/1 - 9,746.012,50 SIT,
4/2 - 8,514.945,50 SIT,
4/3 - 9,907.300 SIT;
5. sklop:
5/1 - 429.954,20 SIT,
5/2 - 655.300 SIT;
6. sklop:
6/1 - 5,401.856,95 SIT,
6/2 - 4,494.200 SIT;
7. sklop:
7/1 - 3,483.501,27 SIT,
7/2 - 3,499.213,37 SIT;
8. sklop:
8/1 - 2,450.205,30 SIT,
8/2 - 4,036.172,88 SIT;
9. sklop:
9/1 - 2,158.916,40 SIT,
9/2 - 1,574.949 SIT;
10. sklop:
10/1 - 262.500 SIT,
10/2 - 659.140 SIT,
10/3 - 993.460,72 SIT,
10/4 - 4,117.830,84 SIT;
OŠ Antona Martina Slomška:
1. sklop:
1/1 - 5,348.138,60 SIT,
1/3 - 8,418.775 SIT;
2. sklop: 255.517,50 SIT;
3. sklop:
3/1 - 3,152.582,75 SIT,
3/2 - 3,008.353,90 SIT;
4. sklop:
4/1 - 4,873.006,25 SIT,
4/2 - 4,257.472,75 SIT,
4/3 - 4,953.650 SIT;
5. sklop:
5/1 - 215.316,92 SIT,
5/2 - 328.015 SIT;
6. sklop:
6/1 - 2,702.068,81 SIT,
6/2 - 2,116.300 SIT;
7. sklop:
7/1 - 1,748.845,04 SIT,
7/2 - 1,756.367,91 SIT;
8. sklop:
8/1 - 1,225.681,50 SIT,
8/2 - 2,018.962,58 SIT;
9. sklop:
9/1 - 1,079.490,75 SIT,
9/2 - 786.823,50 SIT;
10. sklop:

10/1 - 131.250 SIT,
10/2 - 329.570 SIT,
10/3 - 534.953,64 SIT,
10/4 - 2,059.629,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
OŠ Ivana Cankarja:
1. sklop: 17,910.840 SIT, 10,284.084

SIT,
2. sklop: 872.340 SIT, 511.035 SIT,
3. sklop: 10,047.452,50 SIT,

6,016.273,80 SIT,
4. sklop: 10,281.800 SIT, 8,514.945,50

SIT,
5. sklop: 1,062.114,42 SIT, 429.954,20

SIT,
6. sklop: 5,401.856,95 SIT, 291.200

SIT,
7. sklop: 3,546.348,65 SIT,

3,032.682,14 SIT,
8. sklop: 4,036.172,88 SIT,

2,450.205,30 SIT,
9. sklop: 2,158.916,40 SIT, 1,574.949

SIT,
10. sklop: 4,520.652,50 SIT, 102.000

SIT;
OŠ Antona Martina Slomška:
1. sklop: 8,955.420 SIT, 5,142.037 SIT,
2. sklop: 433.457,50 SIT, 255.517,50

SIT,
3. sklop: 5,024.166 SIT, 3,008.353,90

SIT,
4. sklop: 5,140.900 SIT, 4,257.472,75

SIT,
5. sklop: 531.628,55 SIT, 215.316,92

SIT,
6. sklop: 2,706.068,81 SIT, 145.600

SIT,
7. sklop: 1,779.870,50 SIT,

1,535.843,38 SIT,
8. sklop: 2,018.962,58 SIT,

1,225.681,50 SIT,
9. sklop: 1,320.645 SIT, 786.823,50

SIT,
10. sklop: 2,372.399,75 SIT, 51.000

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
živil ali za posamezna živila znotraj sklopov,
za oba naročnika ali za posameznega na-
ročnika. Ker sta naročnika za dobavo živil
po posameznih sklopih izbrala več pogod-
benih dobaviteljev sta se v pogobah obve-
zala, da bosta od vsakega dobavitelja doba-
vila živila najmanj v višini 20% orientacijske
pogodbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Osnovna šola Ivana Cankarja,
Osnovna šola Antona Martina Slomška

Št. 2 Ob-91266
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor,

Prvomajska 1.
3. Datum izbire: 18. 3. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: 3 kom kromatografi, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 1 kom plinski kromatograf FID in ECD
– Chemass d.o.o., Ljubljana, Baznikova 40,

– 1 kom tekočinski kromatograf UV –
Merel d.o.o., Selnica ob Dravi, Ob gozdu
25,

– 1 kom tekočinski kromatograf DAD –
Chemass d.o.o., Ljubljana, Baznikova 40.

7. Pogodbena vrednost: plinski kromato-
graf 9,928.769,58 SIT, tekočinski
kromatograf UV 7,780.172,05 SIT, tekočinski
kromatograf DAD 14,140.400,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,534.063,46 SIT, 7,824.369 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 31. 3. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo

Maribor

Št. 62/02 Ob-91357
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1000 Ljubljana, tel.
01/588-97-40, telefaks 01/588-97-49.

3. Datum izbire: 17. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava računalniške strojne opre-
me (osebni računalniki, tiskalniki, skenerji,
monitorji).

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o., Trža-
ška 116, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 40,532.800
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,299.905,43 SIT, 40,532.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 3. 2003.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 63/02 Ob-91358
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1000 Ljubljana, tel.
01/588-97-40, telefaks 01/588-97-49.

3. Datum izbire: 17. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava programske opreme osebnih
računalnikov.

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis,
d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: najemnina za
prvo leto 11,152.203 SIT brez DDV; najem-
nina za drugo leto 54.875 USD in najemni-
na za tretje leto 54.875 USD.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najemnina za prvo leto: 11,325.143,22
SIT brez DDV, 11,152.203 SIT brez DDV;
najemnina za drugo leto: 55.250 USD,
54.875 USD; najemnina za tretje leto:
55.250 USD, 54.875 USD.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 64/02 Ob-91360
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1000 Ljubljana, tel.
01/588-97-40, telefaks 01/588-97-49.

3. Datum izbire: 17. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava in vzdrževanje računalniške
opreme oracle licence.

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: primerjava cen z javno ob-
javljenimi cenami Oraclove licenčne pro-
gramske opreme v Oracle iStore, ki veljajo
za tržišče ZDA.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oracle Software,
d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za Oracle li-
cence 14,121.064,13 SIT; za enoletno vzdr-
ževanje in tehnično podporo 5,124.968 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 3. 2003.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 10263 Ob-91391
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.

2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

3. Datum izbire: 30. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava kuhinjske opreme za dom
Mežica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AGS Gastro sistemi
d.o.o., Stegne 31, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
9,461.392,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,326.060 SIT, 9,760.323,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 31. 3. 2003.
Center šolskih in obšolskih

dejavnosti

Ob-91514
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve, Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,

3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94-07.

3. Datum izbire: 14. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe stroč-

nice in naravno kisana zelenjava,
– skupina 8: sveže in suho sadje, za ob-

dobje od 1. 4. 2003 do 31. 5. 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponud-
benega predračuna za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina 7: S.P. Plod, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica,

– skupina 8: Era, d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 3,092.271,75 SIT,
– skupina 8: 4,414.593,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 7: 3,796.251 SIT;

3,092.271,75 SIT,
– skupina 8: 4,523.603,75 SIT;

4,414.593,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Vrtec Tončke Čečeve Celje
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 44/02 Ob-91170
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 dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev garderob –
GPO, objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji – 85 točk, reference izvajalca –
10 točk in certificiran sistem kakovosti – 5
točk, skupaj 100 točk. Izbran je ponudnik
z najvišjim doseženim številom točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis GPL d.d., Ulica
Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 25,276.633
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 32,644.502,79 SIT in 25,276.633
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 06/2003 Ob-91175
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zamenjava hladilnih stol-
pov, predelava zajetja zraka, izvedba
prostega zimskega hlajenja ter izvedba
CNS v EC in dogradnja strojnih instala-
cij na RA Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
v skladu z drugim odstavkom 20. člena
ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VELE Trgovska družba
d.d., Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 102,357.478,95
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 156,968.270 SIT, 102,357.478,95
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je izvedel postopek s po-
gajanji, ker je v odprtem postopku prejel
samo eno pravočasno ponudbo.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 3. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 10 Ob-91177
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 12. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev prostorov poš-
te 4227 Selca – gradbena, obrtniška in
instalacijska dela – 1. točke drugega od-
stavka 20. člena ZJN-1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
c. 118, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 27,400.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 42,410.521 SIT (brez DDV);
27,400.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 3. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 4 Ob-91178
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 12. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova pošte 6223 Ko-
men – gradbena, obrtniška in instalacij-
ska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška
118, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 36,814.853,07
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 40,931.062,70 SIT (brez DDV);
35,479.179 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 3. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 400-07-9/2002 Ob-91249
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: datum podpisa pogod-

be 20. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija pregrade Pri-
gorica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) ponudbena cena razpisanih del;
b) druga merila:
– daljša garancijska doba,
– izvedba razpisanih del brez podizvajal-

cev,
– pridobljen ISO certifikat 9001.
Izbrani ponudnik je v postopku ocenje-

vanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PUH, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 28 in CP Ljubljana, d.d., Ljubljana, Sto-
lpniška 10 (skupno nastopanje pri ponudbi).

7. Pogodbena vrednost:
152,976.666,80 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 170,106.680,82 SIT brez DDV;
145,266.566,74 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 103 z dne 29. 11.
2002 Ob-82167.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Agencija RS za okolje

Št. 37/2002 Ob-91337
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100; faks
01/58-08-302.

3. Datum izbire: 16. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije po
metodi brez razkopavanja po Pokopali-
ški ulici od Partizanske do Tovarniške
ulice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cevovodi d.o.o., Kersni-
kova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 53,293.955
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 54,804.310 SIT (brez DDV),
53,293.955 SIT (brez DDV).
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Št. 51/2002 Ob-91349
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100; faks
01/58-08-302.

3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dodatna dela pri obnovi
vodovoda po Tolstojevi DN 100.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Za-
kona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CPL d.d., Stolpniška 10,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,507.340,57
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: osnovna pogodba za “Obnovo
vodovoda po Tolstojevi DN“ (št.
129/N/1268/02-TIS z dne 24. 7. 2002) v
višini 34,214.095,50 SIT (brez DDV) je bi-
la sklenjena s podjetjem CPL d.d., Sto-
lpniška 10, 1000 Ljubljana, kot najugo-
dnejšim ponudnikom na javnem razpisu.

Po izvedenem razpisu in izbiri izvajalca
del pa se je izkazalo, da so stroški zapore
ceste in vzpostavitev cestišča po zahtevah
upravljalca ceste KPL d.d., Ljubljana, večji
od predvidenih stroškov po osnovnem pred-
računu.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Št. 10263 Ob-91389
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

3. Datum izbire: 30. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: adaptacija doma Mežica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Peter La-
mut s.p., Ob potoku 26, 2352 Selnica ob
Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 50,640.778,45
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,515.029,42 SIT, 50,640.778,45
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Center šolskih in obšolskih
dejavnosti

Št. 10263 Ob-91390
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

3. Datum izbire: 30. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja bazena v do-
mu Burja, Seča pri Portorožu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Bitermo d.o.o., Obala
114, Portorož.

7. Pogodbena vrednost: 157,323.446,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 223,085.699,16 SIT in 217,448.521,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Center šolskih in obšolskih
dejavnosti

Št. 274/03 Ob-91395
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,

3310 Žalec.
3. Datum izbire: 5. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije
Vransko II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 60% (maksimalno
60 točk),

– reference: 20% (maksimalno 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika,

roki: 20% (maksimalno 20 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po

zgoraj navedenih merilih prejela najvišje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: NIVO Celje d.d., Lava 11,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 87,994.503,61
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 8 prejetih
ponudb (vse so bile pravilne).

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 97,828.712,21 SIT (z vključenim
DDV), 77,956.022,15 SIT (z vključenim
DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003

Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Popravek

Št. 3350-7/2002/26 Ob-91415
V objavi obvestila o oddaji naročila za na-

kup računalniške strojne ter programske
opreme za vzpostavitev delovanja e-šol,
spletnih kavarn in za potrebe ministrstva, ob-
javljeni v Uradnem listu RS, št. 93 z dne
4. 11. 2002, Ob-80260, Št. 3350-7/2002,
se popravek glasi:

1. Naročnik: Ministrstvo za informacij-
sko družbo.

2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1508
Ljubljana.

3. Vsebina objave: Ministrstvo za infor-
macijsko družbo je dne 4. 11. 2002 v Ura-
dnem listu RS, št. 93 objavilo nabor izvajal-
cev, ki jim je bilo naročilo dodeljeno. Po-
godbena vrednost je znašala 73 mio SIT.
Dejanska pogodbena vrednost se spreme-
ni in se pravilno glasi 118 mio SIT.

Obrazložitev: ko se je pogodba z izbra-
nim(i) ponudnikom(i) začela izvajati, je bilo
ugotovljeno, da je za nemoteno delovanje
spletnih kavarn in e-šol potrebna dodatna
nabava  opreme,  ki  je  vrednostno  več
kot  10%  nad  prvotno  razpisano  vred-
nostjo.

Natančne vrste in števila opreme ni bi-
lo mogoče vnaprej natančno predvideti,
saj je predmet pogodbe tudi izdelava pro-
jekta. Tako je bilo potrebno spremeniti do-
ločila pogodb št. 2811-02-000153, št.
2811-02-000154 in št. 2811-02-000155
in  povečati  razpisano  vrednost  z  ca.
73  mio  SIT  (z  DDV)  na  118 mio SIT  (z
DDV).

Ministrstvo
za informacijsko družbo
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3. Datum izbire: 12. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: obrazci in

listine za uveljavljanje zdravstvenega za-
varovanja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, dobavni
rok, plačilni rok.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: DZS založništvo in trgovi-
na, d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,424.050 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,385.312 SIT in 4,424.050 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 3. 2003.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št. 10/03 Ob-91171
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

cevnih distributerjev (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo od-
dano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,650.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,250.000 SIT in 7,650.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 12 Ob-91176
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 24. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

TK sistemov – 1. točka prvega odstavka
20. člena ZJN-1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECS TEL d.o.o., Mot-
nica 7, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 10,789.038
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,789.038 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 3. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-91220
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske

trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: postopek s po-

gajanji skladno z 2. in 3. točko prvega od-
stavka  20. člena  ZJN-1.  Predmet  naročila:
nadgradnja  modula  namenske  program-
ske  opreme  za  podporo  izvajanja  admi-
nistrativnega  postopka  izplačevanja  sub-
vencij  v  kmetijstvu,  ki  podpira  izplačila
klavnih  premij  za  bike,  vole  in  plemen-
ske  živali.  Naročnik  navaja  možnost  odda-
je  storitev  v  skladu  s  1.  točko  97.  člena
ZJN-1.  Oznaka  javnega  razpisa  po  postop-
ku  s  pogajanji  brez  predhodnje  objave:
AKTRP-BIKI,VOLI/2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna cena ponu-
jenih storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Aster, učinkovite ra-
čunalniške rešitve d.o.o., Nade Ovčakove 1,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,258.816 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudnik Aster, učinkovite računalniške
rešitve d.o.o., Nade Ovčakove 1, 1000 Ljub-
ljana: skupna cena storitev 18,258.816 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 961-18/02-8-153 Ob-91246
1. Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ul. 12,

1000 Ljubljana, faks 425-98-23,
www.ess.gov.si , tel. 200-23-50.

3. Datum izbire: 30. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izva-

jalcev programa usposabljanja za vešči-
ne iskanja zaposlitve in sistematično na-
stopanje na trgu dela z nazivom “Klub
za iskanje zaposlitve“, ki zajema trite-
denski izobraževalni del ter devetteden-
sko podporo pri iskanju zaposlitve s

Popravek

Št. 3350-8/2002/16 Ob-91416
V objavi obvestila o oddaji naročila za

nabavo in izgradnjo lokalnih računalniških
ožičenj za vzpostavitev delovanja e-šol in
spletnih kavarn, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 93 z dne 4. 11. 2002, Ob-80158,
Št. 3350-8/2002, se popravek glasi:

1. Naročnik: Ministrstvo za informacij-
sko družbo.

2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1508
Ljubljana.

3. Vsebina objave: Ministrstvo za infor-
macijsko družbo je dne 4. 11. 2002 v Ura-
dnem listu RS, št. 93 objavilo nabor izvajal-
cev, ki jim je bilo naročilo dodeljeno. Po-
godbena vrednost je znašala 20 mio SIT.
Dejanska pogodbena vrednost se spreme-
ni in se pravilno glasi 29 mio SIT.

Obrazložitev: ko se je pogodba z izbra-
nim(i) ponudnikom(i) začela izvajati, je bilo
ugotovljeno, da je za nemoteno delovanje
spletnih kavarn in e-šol potrebna dodatna
nabava opreme, ki je vrednostno več kot
10% nad prvotno razpisano vrednostjo.

Natančne vrste in števila opreme ni bilo
mogoče vnaprej natančno predvideti, saj je
predmet pogodbe tudi izdelava projekta. Ta-
ko je bilo potrebno spremeniti določila po-
godb št. 2811-02-000156 in št.
2811-02-000157 in povečati razpisano vre-
dnost z cca. 20 mio SIT (z DDV) na 29 mio
SIT (z DDV).

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 0309-5/8-02 Ob-91140
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200.
3. Datum izbire: 18. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskarsko

grafične storitve in tiskanje informativ-
nih in izobraževalnih periodičnih in ne-
periodičnih gradiv Zavoda, z dobavo
gradiv na sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, čas zaključka del in
dobave, plačilni rok, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: MOND grafika d.o.o., Ul.
Ivana Selana 15, 1351 Brezovica.

7. Pogodbena vrednost: 13,941.719 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,574.504 SIT in 13,941.719 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 3. 2003.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št. 0309-5/8-02 Ob-91190
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200.
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tem, da so brezposelnim na razpolago
vsi viri in telekomunikacijska sredstva,
ki so za to potrebni.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. usposobljenost vodje kluba,
2. usposobljenost namestnika vodje

kluba,
3. reference izvajalca,
4. ustreznost prostorov,
5. druge ugodnosti,
6. dodatek na ceno,
7. dodatek na lokacijo.
Za Območne službe Ljubljana, Murska

Sobota, Nova Gorica, Trbovlje, Ptuj, Novo
mesto, Kranj, Koper, Sevnica je prispela na
javni razpis le ena pravilna ponudba, zato
ponudnik ni bil izbran.

6. in 7. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno, okvirna pogodbena
vrednost na območno službo:

Z. št. Ponudnik/ izvajalec Okvirna pogodbena
vrednost po OS

1. OS Celje 13,070.000 SIT
Regionalni sklad dela,
Ulica IX. Divizije 14, Celje

2. OS Velenje Invel d.o.o., 17,810.000 SIT
Trg mladosti 6, Velenje

3. OS Maribor 37,620.000 SIT
As Asistent d.o.o.,
Glavni trg 17 b Maribor
Impol-Kadring d.o.o.,
Trg svobode 26,
2310 Slov. Bistrica
Made d.o.o., Gregorčičeva 5,
Maribor

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost ponudbe je bila razdeljena po
posameznih dejavnostih:

Dejavnost:
1. mesečna cena za prostore v naje-

mu/ena lokacija: 740.299 SIT brez DDV,
650.299 SIT brez DDV,

2. mesečna cena za lastniški pro-
stor/ena lokacija: 712.499 SIT brez DDV,

3. mesečna cena za prostore v na-
jemu/dve lokaciji: 872.299 SIT brez DDV;

4. mesečna cena za lastniški pro-
stor/dve lokaciji: 844.499 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka:

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa:

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo :26. 3. 2003.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 03/2003 Ob-91252
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 19. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prenova po-

slovnih procesov RTV Slovenija.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena – 60%, reference –
30%, rok izvedbe – 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodelje-
no, ker je prispela samo ena nepravilna po-
nudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 3. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 350-05-2/2002 Ob-91254
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.

3. Datum izbire: 22. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava štu-

dije z naslovom: Inventarizacija ključnih
stanj prostora, okolja in infrastrukture
na vplivnem območju spodnje Save z
ločevanjem ukrepov za izboljšanje se-
danjega stanja in ukrepov zaradi izgrad-
nje hidroelektrarn.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena razpisane študije –
25%,

– referenčna dela ponudnika (vključno s
podizvajalci) in ustreznost projektne skupi-
ne – 65%,

– trajanje izvedbe študije – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Savske elektrarne Ljub-
ljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.

7. Pogodbena vrednost: 45,552.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,960.000 SIT brez DDV,
27,504.355 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: rok izvedbe 9 mesecev po podpisu
pogodbe.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2003.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Ob-91273
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-96-01, te-
lefaks 01/588-96-09.

3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izbor agen-

cije za sodelovanje na področju načrto-

vanja in izvajanja odnosov z javnostmi
in tržnokomunikacijskih aktivnosti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrani ponudnik je izpolnje-
val v razpisni dokumentaciji zahtevane po-
goje in glede na postavljena merila (cena –
maks. št. točk 30, plačilni rok – maks.
št. točk 3, vsebinska in oblikovna primer-
nost zasnovanih rešitev – maks. št. točk 62,
reference na področju storitev javnega sek-
torja in sektorja storitev – maks. št. točk 5)
dosegel 84,9 točk. Drugi ponudnik po ran-
gu je dosegel 78,4 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Agencija Imelda, d.o.o.,
Poljanska cesta 25, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: po naslednjem
ceniku za posamezne vrste del:

– cena svetovalne ure (PR) – 25.000
SIT,

– cena svetovalne ure (strategija, idejni
projekti, kreativa) – 25.000 SIT,

– kreativna in oblikovalska zasnova pred-
stavitvene brošure podjetja – company pro-
file (32 strani) – 520.000 SIT,

– kreativna in oblikovalska zasnova za
interni časopis (8 strani) – 255.000 SIT,

– kreativna zasnova tiskanega oglasa A4
– 68.000 SIT,

– oblikovanje prve, zadnje in tipične stra-
ni brošur in letakov – 75.000 SIT,

– oblikovanje standardnega oglasa A4 –
170.000 SIT,

– izvedba tipične strani – 30.000 SIT,
– priprava oglasa za tisk – 30.000 SIT,
– priredba oglasov za tiskanje – 15.000

SIT,
– oblikovanje jumbo plakata – 275.000

SIT,
– cena lektoriranja (ena stran) – 3.000

SIT/stran,
– medijski zakup medijev na oglas veli-

kost 1/4 strani v časopisih in brano besedi-
lo 50 besed – 1,230.309 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– cena svetovalne ure (PR) – 21.000

SIT,
– cena svetovalne ure (strategija, idejni

projekti, kreativa) – 21.000 SIT,
– kreativna in oblikovalska zasnova pred-

stavitvene brošure podjetja – company pro-
file (32 strani) – 478.000 SIT,

– kreativna in oblikovalska zasnova za
interni časopis (8 strani) – 220.000 SIT,

– kreativna zasnova tiskanega oglasa A4
– 180.000 SIT,

– oblikovanje prve, zadnje in tipične stra-
ni brošur in letakov – 185.000 SIT,

– oblikovanje standardnega oglasa A4 –
152.000 SIT,

– izvedba tipične strani – 17.000 SIT,
– priprava oglasa za tisk – 13.000 SIT,
– priredba oglasov za tiskanje – 60.800

SIT,
– oblikovanje jumbo plakata – 280.000

SIT,
– cena lektoriranja (ena stran) – 1.170

SIT/stran,
– medijski zakup medijev na oglas veli-

kost 1/4 strani v časopisih in brano besedi-
lo 50 besed – 1,197.497 SIT.
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ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Št. 351-168/2002 Ob-91339
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,

5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, e-mail: obcina@ajdovscina.si.

3. Opis projekta: javni, anonimni na-
tečaj za urbanistično arhitekturno reši-
tev Osnovne šole Šturje v Ajdovščini.

4. Število udeležencev: 10.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. nagrada: ni bila podeljena;
2. nagrada: podeljeni sta bili dve enako-

vredni nagradi v bruto višini 1,000.000 SIT,
in sicer:

– elaborat s šifro 90451:
avtorji: Aleš Ušaj u.d.i.a., mag. Boštjan

Furlan u.d.i.g., abs. arh., Marko Kosovel
u.d.i.a.,

– elaborat s šifro 64831:
avtorji: Marko Lavrenčič u.d.i.a., Urška

Mužina Rodman u.d.i.a., Maja Ambrožič
u.d.i.a.,

sodelavci in konzultanti: Andrej Ukmar
študent arhitekture, Samo Štrukelj u.d.st.,
David Furlan el. teh., Gregor Pintar kraj.
arh., Hinko Smrekar, Alojz Rebolj;

3. nagrada: podeljeni sta bili dve enako-
vredni nagradi v bruto višini 500.000 SIT, in
sicer:

– elaborat s šifro 90109:
avtorji: Jožica Kuntarič u.d.i.a. in Aleš

Žetko u.d.i.a. (avtor in zastopnik),
sodelavci: Ivan Bacic abs. arh., Borut

Kuk n.m.tehn. - arhitektura,
konzultanti: Marko Pavlinjek u.d.i.g., Mar-

jeta Gogala u.d.i.g. (statika), Ladislav Pobo-
ljšaj u.d.i.e. (elektro instalacije), Marcel Turk
u.d.i.str. (strojne instalacije), Ivan Šepetavc
gr. teh. (izračun investicijskih vrednosti),

– elaborat s šifro 58951:
avtorji: Mitja Kristančič u.d.i.a., Peter Ša-

tej u.d.i.a., Hinko Gajšek u.d.i.a., David Lo-
zej, Ingrid Šircelj u.d.i.a.,

sodelavci in konzultanti: Sašo Vončina
les. teh., Tamara Karadžič u.d.i.g., Oliver
Černe u.d.i.str., David Štokelj i. str., Jožef
Štokelj el. teh.

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
navedene v 6. točki.

8. Morebitne druge informacije o nate-
čaju: /

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 99-100
z dne 22. 11. 2002, Ob-81870.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 3. 2003.

Občina Ajdovščina

Ob-91524
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gori-

ca, MSA IZS, Društvo primorskih arhitektov.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Nova Gorica,Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, tel. 05/33-50-188, faks
05/30-21-233, e-mail:mestna obcina@no-
va-gorica.si.

3. Opis projekta: javni anonimni eno-
stopenjski državni natečaj za urbanistič-
no ureditev območja ob železniški po-
staji v Novi Gorici.

4. Število udeležencev: 22.
5. Število tujih udeležencev: 0.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. znižana nagrada: prof. Vojteh Ravni-

kar, Matjaž Bolčina abs. arh., Nika Grabnar
abs.arh., Ernest Milčinovič abs. arh., Teja
Saveli abs. arh., Jure Zavrtanik abs. arh.

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
2. povišana nagrada: Kosta Jurkas univ.

dipl. inž. arh., Vladimir Kozorog univ. dipl.
inž. arh., Tjaša Podgornik abs. arh. Saša
Vuk abs. arh.

3. nagrada: Emil Bratina univ. dipl. inž.
arh., Marko Bratina org. inf., Anja Sanabor
štud.ped.

odkup: Real d.o.o. Rok Klajnšček univ.
dipl. inž. arh., Klemen Pavlin univ. dipl. inž.
arh., Gašper Zalar univ. dipl. inž. arh.

znižan odkup: OFIS arhitekti d.o.o. Rok
Oman univ. dipl. inž. arh., MArch(AA), Špe-
la Videčnik univ. dipl. inž. arh., MArch(AA),
Rok Gerbec univ. dipl. inž. arh., Neža Oman
univ. dipl. inž. arh., Karla Murovec abs. arh.

znižan odkup: Ira Zorko univ. dipl. inž.
arh., Janko Rožič univ. dipl. inž. arh., Du-
šan Moll univ. dipl. inž. arh., Aleksander
Saša Ostan univ. dipl. inž. arh., Janez Omer-
za univ. dipl. inž. arh., Robi Lavin geomant,
Patrik Komjanc dott. pol. ter., Gregor Gre-
gorčič univ. dipl. inž. arh., Gašper Drašler
univ. dipl. inž. arh., Adrijan Cingerle.

8. Morebitne druge informacije o nate-
čaju: natečaj se bo zaključil z razstavo v avli
Mestne občine Nova Gorica od 1. 4. 2003
do 11. 4. 2003.

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: URL december 2002.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2003.

Mestna občina Nova Gorica
MSA IZS,

Društvo primorskih arhitektov

Podelitev koncesij

Št. 34406-1/2003 Ob-91268
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,

2230 Lenart v Slovenskih goricah.
3. Vrsta in opis koncesije: izvajanje

koncesije za urejanje javnih poti (ulic

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

in kategoriziranih) in opravljanje vzdr-
ževanja in varstva lokalnih cest v Obči-
ni Lenart:

1. sklop: vzdrževanje in varstvo lokalnih
cest,

2. sklop: vzdrževanje in varstvo mestnih
ulic.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponud-
bo za enega, ali oba sklopa.

5. Kraj izvedbe: območje občine Lenart.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij 2003 do julij
2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo in dodatne informacije: Občina Lenart,
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah, Srečko Aleksander Padov-
nik, soba 7/I, tel. 02/729-13-19, faks
02/720-73-52 ali Silvo Slaček, soba
10/I.; tel. 02/729-13-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka
do petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 6.000 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart št.
01258-0100010543.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba 7/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih Občina
Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 28/II., Le-
nart v Slovenskih goricah.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT, ki velja do 30. 6. 2003 (ne
glede na število ponujenih sklopov).

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije, rok pla-
čila je 90 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): v primeru predloži-
tve skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to
pa ponudniki odgovarjajo naročniku neo-
mejeno solidarno.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: Odlok o koncesiji za opravljanje
določenih gospodarskih javnih služb (Ura-
dni list RS, št. 57/96).

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste po-
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slov: Odlok o koncesiji za opravljanje dolo-
čenih gospodarskih javnih služb (Uradni list
RS, št. 57/96).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo: da.

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po posameznem sklopu upoštevaje
vse popuste.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da zma-
njša obseg razpisanih del, spremeni predvi-
den čas začetka/zaključka izvajanja del po
posameznem sklopu ali, da ne izbere no-
benega ponudnika.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2003.

Občina Lenart

Št. 352-09-001/2002-10 Ob-91488
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode12,

3325 Šoštanj, tel. 03/89-84-300, faks
03/89-84-333.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: podelitev konce-
sije za obvezno izvajanje lokalne javne
službe za pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka na
področju Občine Šoštanj.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Občina Šoštanj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, 3325 Šoštanj, Sonja Novak.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT je potrebno na-
kazati pred dvigom dokumentacije na na
T.R. 01326-0100018560. Dokumentacija
se lahko dvigne na osnovi dostavljenega
potrdila o izvršenem plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobode
12, 3325 Šoštanj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2003, 11. uri v prostorih Obči-
ne Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno s pogoji iz 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): skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno s pogoji iz razpi-
sne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: skladno s pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: skla-
dno s pogoji iz razpisne dokumentacije.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: skladno
s pogoji iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: skladno
s pogoji iz razpisne dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2003.

Občina Šoštanj

Javni razpisi

Št. 327-6/2002/130 Ob-91154

Obvestilo
o prenehanju zbiranja vlog na drugi javni

razpis za zbiranje vlog za dodelitev
nepovratnih sredstev iz programa

SAPARD za ukrep št. IV:
Razvoj in izboljšanje infrastrukture na

podeželju
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi
6. člena drugega javnega razpisa za zbiranje
vlog za dodelitev sredstev iz programa SA-
PARD (Uradni list RS, št. 96-97 z dne 15. 11.
2002), obvestilo o prenehanju zbiranja vlog
za ukrep št. IV: Razvoj in izboljšanje infrastruk-
ture na podeželju, ki je naveden v določbi
5. člena tega razpisa.

Razlog prenehanja zbiranja vlog so že po-
rabljena finančna sredstva, ki so bila razpisa-
na za navedeni ukrep.

Vse ostale določbe zgoraj navedenega
javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,

Agencija za kmetijske trge in
razvoj podeželja

Št. 321-13-2/2003-6 Ob-91262
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetij-

stvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunaj-
ska 56, 58 objavlja na podlagi 135. člena Za-

kona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
52/02) in 5. člena Uredbe o financiranju in
sofinanciranju razvoja morskega in sladkovo-
dnega ribištva (Uradni list RS, št. 26/03).

javni razpis
1. Predmet javnega razpisa je finančna

podpora programov za:
– podpore izgradnje novih zmogljivosti za

vzrejo sladkovodnih rib za trg,
– podpore izgradnje novih ali ureditev ob-

stoječih objektov za predelavo sladkovodnih
rib za trg v skladu z veterinarsko sanitarnimi
predpisi.

2. Višina in namen sredstev
Namen sredstev je določen z Uredbo o

financiranju in sofinanciranju razvoja morske-
ga in sladkovodnega ribištva za leto 2003
(Uradni list RS, št. 26/03) in je določen s
proračunsko postavko:

PP 1449- podpora izgradnje novih zmo-
gljivosti za vzrejo sladkovodnih rib za trg in
podpora izgradnje in ureditve objektov za pre-
delavo sladkovodnih rib za trg v skladu z vete-
rinarsko sanitarnimi predpisi, ki znaša skupaj
35,053.000 SIT.

3. Pogoji za pridobitev finančne podpore
Upravičenci do finančne podpore po tem

razpisu so pravne ali fizične osebe, s stalnim
prebivališčem oziroma sedežem v Republiki
Sloveniji in ki izpolnjujejo pogoje, določene v
tem razpisu.

Pogoji so naslednji:
– predložitev programa novogradnje ali

ureditev objekta (investicijski program) in ve-
ljavnega gradbenega dovoljenja oziroma
enotnega dovoljenja za gradnjo objekta za
vzrejo sladkovodnih rib za trg ali za predela-
vo sladkovodnih rib, lahko pa tudi pravno-
močne odločbe o dovolitvi priglašenih del,
vendar samo, če gre za obnovo obstoječe-
ga objekta;

– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra star največ dva meseca;

– samostojni podjetniki morajo predložiti
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjet-
nikov, ki ga vodi pristojni davčni urad;

– k vlogi mora biti priloženo mnenje Kme-
tijsko-gozdarske zbornice-svetovalne službe
za ribogojstvo:

– s posamezno vlogo se lahko za isti
namen in z istim programom kandidira na jav-
ni razpis samo enkrat;

– pri izbiri vlog za sofinanciranje izgradnje
zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih rib za trg
se bodo upoštevali investicijski programi z
5.000 kg letne proizvodnje ali več;

– pri izbiri vlog za sofinanciranje progra-
mov za predelavo sladkovodnih rib se bodo
upoštevale vloge z zmogljivostjo lastne vzreje
5.000 kg ali več.

3. Merila za izračun podpore
Osnova za izračun je predračunska vre-

dnost projekta in letna zmogljivost vzreje ozi-
roma predelave rib, ki je sestavni del doku-
mentacije.

Sredstva se bodo dodelila za podporo in-
vesticijam, ki so se pričele po 1. 1. 2001.

Višina podpore znaša do 25% višine predra-
čunske vrednosti. Do te višine je potrebno pre-
dložiti potrjene originalne račune o nabavlje-
nem materialu, opremi ter opravljenem delu.

Z upravičenci bo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sklenilo pogodbe o
koriščenju sredstev.
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5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na

voljo od dneva objave javnega razpisa, vsak
delavnik med 8. in 12. uro pri Damjani Ro-
žič, v sobi št. 804 na Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Du-
najska 56, 58 (tel. 01/478-91 44).

6. Rok za predložitev vlog
Vloge v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-

raj – Javni razpis ribištvo“, morajo prispeti v
vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58 do
vključno 29. 8. 2003. Vloge, ki bodo pri-
spele na naslov ministrstva po tem roku, bo-
do zavržene kot prepozne. Za vloge, ki ne
bodo vsebovale v razpisu zahtevane doku-
mentacije, bodo vlagatelji vlog pozvani, da v
roku 8 dneh dopolnijo vloge. Vloge, ki po
tem roku ne bodo dopolnjene bodo zavrže-
ne kot nepopolne.

Vloge bo pregledala in ocenila komisija,
ki jo za ta namen imenuje minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano.

7. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog bo 4. 9. 2003

ob 13. uri v sejni sobi št. 735 na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Dunajska 56, 58.

8. Obvetilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pi-

sno obveščeni v roku 8 dni od dneva javne-
ga odpiranja ponudb.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 125/03 Ob-91333
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Zakona o financiranju občin (Ur. l.
RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97
– odločba US, 56/98, 59/99 – odločba
US, 61/99 – odločba US), Zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leti
2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02) in v
skladu s pravilnikom o izvedbi javnega pozi-
va in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03) ter
pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS,
št. 109/02) Ministrstvo za kulturo (v nadalje-
vanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbiro investicijskih projektov občin
za področje kulture, ki se bodo začeli

izvajati leta 2004, 2005 in 2006 in
bodo vključeni v državni proračun za

leta 2004, 2005 in 2006 na
proračunski postavki 2475 “Dopolnilna

sredstva občinam – sredstva za
investicije“ pri Ministrstvu za finance in
v načrt razvojnih programov državnega
proračuna za leta 2004, 2005 in 2006

(v nadaljevanju: projektni razpis 4,
oznaka PR4-03)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.

1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je izbira investicijskih projek-
tov občin za pripravo predloga programa za
sofinanciranje investicij v kulturi, ki se bodo
pričele izvajati v proračunskih letih 2004,
2005 in 2006 in bodo sofinancirani na lokalni
ravni iz proračuna Republike Slovenije. Odlo-
čitev o izboru investicijskih projektov, ki se
bodo vključili v načrt razvojnih programov dr-
žavnega proračuna bo sprejelo Ministrstvo za

kulturo, o dodelitvi sredstev bo na predlog
Vlade Republike Slovenije odločal Državni
zbor Republike Slovenije s sprejemom načrta
razvojnih programov državnega proračuna.

Investicijski projekt občine za področje
kulture po tem razpisu pomeni skupek vseh
aktivnosti za gradnjo ali prenovo zgradb in
prostorov za kulturne dejavnosti, od priprave
investicijskega programa do zaključka inve-
sticije in oddaje prostorov v uporabo za kul-
turne namene. Investicijski projekt občine je
tudi funkcionalno zaključena faza investicije
v prostore ali opremo.

Investicijski projekti občin se razpisujejo
za investicije, ki presegajo lokalni pomen ozi-
roma zaradi skladnega razvoja Slovenije in je
to v javnem interesu države, za naslednja
področja v kulturi:

– gradnja in prenova splošnih knjižnic, kjer
občine ne dosegajo prostorskih normativov
po Standardih in normativih za splošne knjiž-
nice (Poročevalec KSS, št. 28/87) in zaosta-
jajo glede na doseženo slovensko povprečje;

– gradnja in prenova kulturnih domov,
dvoran za kulturne prireditve in drugih pro-
storov za kulturne dejavnosti, kjer občine ni-
majo primernih prostorov oziroma obstoječi
prostori niso funkcionalni ali potrebujejo nuj-
ne investicijske posege (streha, instalacije,
oder v dvorani ipd.).

2. Pogoji za sodelovanje v razpisu: na
javni razpis se lahko prijavijo občine, ki bodo
investicijske projekte začele izvajati v prora-
čunskem letu 2004, 2005 oziroma 2006, in
izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje:

– Občina mora zagotoviti sredstva na lo-
kalni ravni najmanj v višini razlike do zakon-
sko določenega deleža po 26. členu Zako-
na o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94,
45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US,
56/98, 59/99 – odločba US, 61/99 –
odločba US), pri čemer višino deleža za vsa-
ko posamezno občino posebej in za vsako
proračunsko leto predlaga Vlada Republike
Slovenije. Občina mora zagotoviti potrebna
sredstva tudi za morebitne podražitve, ki bi
nastale do dokončne izvedbe investicije;

– Občina zagotavlja pripravo in izvedbo
investicijskega projekta v skladu z razpolo-
žljivimi prostorskimi standardi, Zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02) in
Zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00 in 102/00 – popravek);

– Investicijski projekt za kulturo je vključen
v načrt razvojnih programov na lokalni ravni.

3. Obvezne priloge k vlogi na razpis:
Občina priloži vlogi na razpis naslednje

obvezne priloge:
– dokument identifikacije investicijskega

projekta ali investicijski program, izdelana v
skladu z uredbo o enotni metodologiji za iz-
delavo programov za javna naročila investi-
cijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99, 79/99, 39/00 – popr.);

– Obrazec 3/1 – Načrt razvojnih progra-
mov – investicije, izpolnjen po navodilih Mi-
nistrstva za finance (Proračunski priročnik,
poglavje Načrt razvojnih programov) in na
podlagi veljavnega načrta razvojnih progra-
mov občine;

– dokazila, da je občina lastnik zgradbe,
prostorov oziroma zemljišča za gradnjo;

– izjava predlagatelja.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpol-

njevanje pogojev ugotavlja komisija za odpi-

ranje vlog, ki jo imenuje ministrica s podro-
čij, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala,
da se zavržejo vloge, ki jih niso vložile občine,
in vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.

5. Ocenjevanje razpisnih pogojev: v pre-
dlog programa za sofinanciranje investicij v
kulturi na lokalni ravni iz proračuna Republike
Slovenije bo ministrstvo vključilo na predlog
strokovnih komisij za posamezna področja
investicijske projekte občin, ki bodo v postop-
ku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Povzetek načina ocenjevanja: razpisni po-
goji in prednostna merila so ovrednoteni s
točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v
razpisni dokumentaciji. Najvišje število pre-
jetih točk za posamezni investicijski projekt
je 100 točk, najnižji seštevek točk, ki pome-
ni uvrstitev v predlog programa investicij, je
70 točk. Višina predlaganih sredstev za sofi-
nanciranje bo odvisna od števila projektov, ki
bodo zbrali najvišje število točk v skladu z
ocenjevalnim listom iz razpisne dokumenta-
cije, najmanj pa 70 točk. Na podlagi predho-
dnih kriterijev se oblikuje seznam investicij-
skih projektov v občinah in prioritetni vrstni
red le-teh za uvrščanje v načrt razvojnih pro-
gramov državnega proračuna.

6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev po tem razpisu znaša:

Za proračunsko leto 2004 70,412.000
tolarjev;

Za proračunsko leto 2005 140,823.000
tolarjev,

Za proračunsko leto 2006 70,411.200
tolarjev.

7. Obdobje za porabo odobrenih sred-
stev: odobrena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu, za
katero so bila odobrena in v plačilnih rokih
kot jih določa veljavni zakon o izvrševanju
državnega proračuna.

8. Razpisni rok: razpis se prične 4. aprila
2003 in zaključi 12. maja 2003.

9. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– obrazec 3/1 Načrt razvojnih progra-

mov- investicije,
– izjava predlagatelja o pravočasni pripravi

investicijske dokumentacije za pridobitev so-
glasja za začetek investicije, o zagotavljanju
sredstev na lokalni ravni ter pripravi in izvedbi
investicijskega projekta v skladu s predpisi,

– ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko občine v

razpisnem roku dvignejo v vložišču mini-
strstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo je možno na-
tisniti s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer so tudi ostali
podatki, povezani z izvedbo javnega razpi-
sa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka posamezni občini raz-
pisno dokumentacijo tudi poslati.

10. Oddaja in dostava vlog:
10.1. Vloga mora biti izpolnjena na pred-

pisanem obrazcu in oddana na naslov: Mi-
nistrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana do 12. 5. 2003 oziroma najka-
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sneje ta dan oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava za
investicijski projekt občine 4 2003 z oznako
PR4-03. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba občine in njen naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila od-
dana priporočeno na pošto do vključno
12. 5. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

10.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin in podatkov, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisna doku-
mentacija.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se občina stri-
nja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadalj-
njega postopka izločilo.

– vloge, ki jih ni vložila občina;
– prepozne vloge;
– nepopolne vloge.
11. Elektronski naslovi pristojnih uslu-

žbenk za dajanje informacij in pojasnil: Nata-
sa.Pihler@gov.si, Bojana.Kovacic@gov.si.

Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiran predstavnik občine lahko vpo-
gleda v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana),
kot je navedeno pod točko 10.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri:
odpiranje vlog se bo pričelo 15. maja 2003
in končalo 19. maja 2003.

Ministrstvo bo o izidih razpisa (prepoz-
nih in nepopolnih vlogah ter o seznamu in-
vesticij s prioritetnim vrstnim redom le-teh
za uvrščanje v načrt razvojnih programov
državnega proračuna) občine obvestilo naj-
kasneje v enem mesecu po zaključku odpi-
ranja vlog.

Ministrstvo za kulturo

Št. 90-9/2003/1 Ob-91179
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,

Trg OF 13, Ljubljana, v skladu z 38. in
39. členom Zakona o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91–I) ter 17. in 23. členom
Pravilnika o nagradah in priznanjih Republi-
ke Slovenije za znanstveno-raziskovalno de-
lo (Ur. l. RS, št. 39/98, 11/99 in 33/01 – v
nadaljevanju: pravilnik) objavlja:

javni razpis
priznanj za znanstveno-raziskovalno
delo ki jih podeljuje Ministrstvo za

šolstvo, znanost in šport v letu 2003
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo

za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa:
a) predlogi za priznanja Ambasador RS v

znanosti;
b) predlogi za priznanja za raziskovalne

dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija iden-
titeta Slovenije.

a) Priznanja Ambasador Republike Slove-
nije v znanosti se podeljuje:

Posameznikom, ki so s svojim raziskoval-
nim delom dosegli največjo mednarodno od-
mevnost znanstvenega dela in nastopanja zu-

naj ožjih strokovnih krogov in s tem prispeva-
li k povečanju mednarodnega ugleda Repu-
blike Slovenije.

V predlogu za priznanje mora biti navede-
no ime avtorja in vrsta priznanja, za katero je
predlagan.

b) Priznanje za raziskovalne dosežke, s
katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slove-
nije se podeljuje:

Posameznikom, ki so s svojim raziskoval-
nim delom, zlasti na področju slovenskega
jezika, literature, narodopisja, arheologije,
zgodovine in preučevanja slovenskega umet-
nostnega in znanstvenega ustvarjanja in slo-
venskega prostora pripomogli k utrjevanju
identitete Slovenije in pri tem dosegli tudi
mednarodni odmev.

V predlogu za priznanje mora biti navede-
no ime avtorja in vrsta priznanja, za katero je
predlagan.

3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
pri svojih odločitvah upošteva naslednje splo-
šne kriterije za podelitev priznanj:

Za predloge pod a):
– izkazano znanstveno delovanje v tujini;
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih

znanstvenih dosežkov v Slovenijo;
– podeljena ugledna tuja priznanja;
– izdane knjige s široko odmevnostjo v

tujini;
– vabljena predavanja na uglednih usta-

novah;
– članstvo v najbolj uglednih združenjih;
– udeležba v pomembnih projektih, ipd.
Za predloge pod b):
– izdane knjige s široko odmevnostjo v

tujini;
– odmevne raziskave;
– odmevni nastopi na znanstvenih sre-

čanjih.
4. Priznanja se podeljuje za leto 2003.
5. Strokovno utemeljeni predlogi za obe

priznanji morajo prispeti v zaprtih ovojnicah
in v dveh izvodih z oznako “Ne odpiraj –
predlog za priznanje Ambasador RS v zna-
nosti“ ali “Ne odpiraj – predlog za priznanje
za raziskovalne dosežke“ ter z navedbo poši-
ljatelja. Ne glede na način prenosa te poši-
ljke morajo predlogi prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, najkasneje do 6.
maja 2003 do 12. ure.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Marjani Bertoncelj, tel.
01/478-46-65.

6. Javno odpiranje predlogov bo v pro-
storih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana, dne 8. maja 2003 ob
12. uri.

7. Vsi predlogi za priznanja morajo biti
pripravljeni v skladu s pravilnikom
(http://www.si/razpis-2003).

8. Priznanja bodo podeljena junija 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in

šport

Št. 90-12/2003/1 Ob-91213
Komisija Republike Slovenije za nagra-

de in priznanja v skladu z 38. in 39. členom
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91–I) in 12. členom Pravilnika o na-
gradah in priznanjih Republike Slovenije za
znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št.
39/98, št. 11/99 in 33/01; v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik) objavlja

javni razpis
Zoisovih nagrad in Zoisovih priznanj, ki

jih podeljuje Komisija Republike
Slovenije za nagrade in priznanja v letu

2003
1. Naziv in sedež razpisovalca: Komisija

Republike Slovenije za nagrade in priznanja
(v nadaljevanju: komisija), Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
Zoisove nagrade in Zoisova priznanja.

I. Zoisove nagrade
Zoisove nagrade se podeljuje za:
a) vrhunske znanstvene dosežke na po-

dročju temeljnih in aplikativnih ved; in
b) za življenjsko delo znanstvenika, ki je s

svojim delom bistveno prispeval k razvoju
znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan
znanstvenik, ki je že dopolnil 65 let starosti.

Nagrada pod a) se podeljuje za dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih (od
vključno leta 1996 do 2002).

Predlog za nagrado mora biti strokovno
podprt s podpisi dveh strokovnjakov s po-
dročja, kamor sodijo predlagana dela.

V predlogu mora biti navedeno:
– za katero vrsto nagrade je delo predla-

gano;
– dela, ki so predlagana za nagrado;
– ime avtorja oziroma avtorjev;
– priložena mora biti strokovna utemelji-

tev predloga in
– bibliografija kandidata oziroma kandi-

datov.
Predlog mora biti predložen v dveh izvo-

dih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
Predlogu mora biti priložena ocena od-

mevnosti. Na področjih, kjer obstaja medna-
rodni indeks citiranosti, navedite tudi število
citatov, ki se nanašajo samo na dela predla-
gana za nagrado.

Nagrada pod b) se podeljuje za življenj-
sko delo.

Predlog za nagrado mora biti strokovno
podprt s podpisi dveh strokovnjakov s po-
dročja, kamor sodi predlagano delo.

V predlogu mora biti navedeno:
– za katero vrsto nagrade je delo predla-

gano;
– ime avtorja;
– priložena mora biti strokovna utemelji-

tev predloga in
– biografija in bibliografija kandidata.
Predlog mora biti predložen v dveh izvo-

dih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
Predlogu mora biti priložena ocena od-

mevnosti. Na področjih, kjer obstaja medna-
rodni indeks citiranosti, navedite tudi število
citatov.

II. Zoisova priznanja
Zoisova priznanja se podeljuje za:
a) pomembne znanstvene dosežke na po-

dročju temeljnih in aplikativnih znanosti; in
b) za izume, tehnološke dosežke in upo-

rabo znanstvenih izsledkov, ki izstopajo po
izvirnosti in domiselnosti in predstavljajo po-
memben prispevek pri uvajanju novosti v go-
spodarske in druge dejavnosti.

Priznanja pod a) se podeljuje za dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih (od
vključno leta 1996 do 2002).

Predlog za priznanje mora biti strokovno
podprt s podpisi dveh strokovnjakov s po-
dročja, kamor sodijo predlagana dela.
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V predlogu mora biti navedeno:
– za katere vrste priznanja je delo predla-

gano;
– dela, ki so predlagana za priznanje;
– ime avtorja oziroma avtorjev;
– priložena mora biti strokovna utemelji-

tev predloga in
– bibliografija kandidata oziroma kandi-

datov.
Predlog mora biti predložen v dveh izvo-

dih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
Predlogu za priznanje mora biti priložena

ocena odmevnosti. Na področjih, kjer ob-
staja mednarodni indeks citiranosti navedite
tudi število citatov, ki se nanašajo samo na
dela predlagana za priznanje.

Priznanja pod b) se podeljuje za izume in
tehnološke dosežke.

V predlogu mora biti navedeno:
– za katere vrste priznanja je delo predla-

gano;
– ime avtorja oziroma avtorjev;
– priložena mora biti strokovna utemelji-

tev.
Predlog mora biti predložen v dveh izvo-

dih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
Predlog za podelitev priznanja za izum je

treba pripraviti v skladu z Navodili za pripravo
predlogov s področja izumov, ki jih je izdelala
komisija in so na voljo na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.

3. Komisija pri svojih odločitvah upošteva
naslednje splošne kriterije za podelitev na-
grad in priznanj:

– dela, ki se nagrajujejo, morajo vsebo-
vati izvirne dosežke, ki so pomemben pri-
spevek k znanosti;

– napisana morajo biti na način, ki ustre-
za znanstvenim delom;

– objavljena morajo biti tako, da so do-
stopna strokovnjakom pri nas in v tujini;

– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:

a) da prinašajo nove ideje, pomembne za
nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svojem
področju pri nas in v svetu;

b) da prinašajo nove metode;
c) da pomenijo odmeven prispevek v sve-

tovni zakladnici znanja;
d) da prinašajo ekonomske učinke v go-

spodarskih in drugih dejavnostih;
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja za izume,

tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih
izsledkov so:

– da izstopajo po tehnični odličnosti;
– da povečujejo konkurenčnost in doda-

no vrednost proizvodov;
– da odpirajo nove trge;
– da omogočajo odpiranje delovnih mest

in gospodarskih družb.
4. Pravilnik v 11. členu določa, da lahko

znanstvenik prejme le eno nagrado za vrhun-
ski dosežek in le eno priznanje za pomem-
ben dosežek. Predlog za nagrado ali prizna-
nje ne sme vključevati del, ki so že bila pred-
met prejšnjih nagrad ali priznanj. Nagrade in
priznanja za najvišje dosežke na področju
znanosti v Republiki Sloveniji, podeljene do
uveljavitve tega pravilnika, so izenačene z
nagradami, podeljenimi po tem pravilniku.

Navedeno velja tudi v primerih, če je kan-
didat prejel nagrado ali priznanje v skupini.

5. Nagrade in priznanja se podeljuje za
leto 2003.

6. Strokovno utemeljeni predlogi za Zo-
isove nagrade in Zoisova priznanja morajo pri-
speti v zaprtih ovojnicah in v dveh izvodih (tudi
vsa zahtevana dokumentacija mora biti v dveh
izvodih) na Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana, z oznako “Ne
odpiraj – predlog za Zoisovo nagrado“ ali “Ne
odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje“, ter z
navedbo pošiljatelja. Ne glede na način pre-
nosa te pošiljke morajo predlogi prispeti v
glavno pisarno najkasneje do 15. maja 2003
do 12. ure. Dodatne informacije dobite pri
Marjani Bertoncelj, tel. 01/478-46-65.

7. Javno odpiranje predlogov bo v pro-
storih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana, dne 20. maja 2003 ob
11. uri.

8. Vsi predlogi za nagrade in priznanja
morajo biti prijavljeni v skladu s Pravilnikom
(http://www.mszs.si/razpisi-2003).

9. Zoisove nagrade in Zoisova priznanja
bodo podeljena novembra 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-03-20/2003 Ob-91270
Na podlagi 12. člena Zakona o razisko-

valni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št
96/02) in 53. člena Zakona o javnih finan-
cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) ter v skladu s Pravilnikom o postop-
ku za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 66/01 103/01, 53/02,
80/02 in 88/02) Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programa promocije

znanosti v letu 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika

proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa
I. Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje programov promocije znanstveno razi-
skovalnih dosežkov, s katero se zagotavlja
boljše razumevanje znanosti, poljudno pred-
stavljanje dosežkov znanosti različnim javno-
stim, spodbudo za osvajanje novih znanj in
celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov
z namenom:

– približevanja znanosti družbi, kot jo
predvideva tudi Evropski raziskovalni prostor
s širšo družbeno uveljavitvijo vloge znanja in
znanosti v družbenem in gospodarskem raz-
voju ter

– popularizacije znanstveno-raziskovalne
dejavnosti med mladimi za spodbujanje nji-
hovega zavedanja pomena znanosti.

Cilji na področju sofinanciranja promoci-
je v letu 2003 so usmerjeni v:

A) organizacijo dogodkov, ki zagotavljajo:
– boljše razumevanje znanosti,
– poljudno predstavljanje dosežkov zna-

nosti različnim javnostim,
– spodbudo za osvajanje novih znanj,
– celovit prikaz dela slovenskih znanstve-

nikov,
– promocijo znanstvenih institucij,
– seznanitev javnosti s konceptom na zna-

nju temelječe družbe in gospodarstva ter
spodbujanje javne razprave o možnostih hi-
trejšega razvoja na znanju temelječe družbe
v Sloveniji,

– javno predstavitev dosežkov slovenskih
raziskovalcev kot prispevka razvoju družbe,

– spodbujanje dialoga med raziskovalci
in ostalimi javnostmi,

– predstavitev, še zlasti mladim, možnost
poklicnega raziskovalnega delovanja ter
spodbujanje na poti oblikovanja v bodoče
raziskovalce;

B) področje dela z mladimi, s poudarkom
na popularizaciji in organizaciji dogodkov
znanstveno-raziskovalne vsebine, ki spodbu-
jajo kreativnost in radovednost otrok in mla-
dine z novimi didaktičnimi načini izobraževa-
nja za raziskovalno delo z:

– razvojem novih demonstracijskih ek-
sperimentov na način, da jih lahko mladi sa-
mi izvajajo,

– pripravo gradiv za popularizacijo zna-
nosti in znanja med mladimi,

– kratkimi interaktivnimi predavanji s po-
dročja naravoslovja, družboslovja tehnike z
namenom popularizacije znanosti med mla-
dimi ter večanju njene razumljivosti in izobra-
ževanja,

– uvajanjem mladih v skupinsko promo-
cijsko delo pri popularizaciji znanosti med
mladimi.

II. Aktivnosti, ki že potekajo in so sofinan-
cirane s strani Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport, niso predmet tega javnega razpisa.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlaga-
telji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo javne razisko-
valne organizacije, zavodi, skupnosti zavo-
dov, društva, zveze društev in ustanove ter
izvajajo program, opredeljen v 2. točki.

Vloga na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in na-
slednje samostojne priloge:

– predstavitev vlagatelja z navedbo vsebi-
ne dejavnosti na raziskovalnem področju,

– akt o registraciji oziroma dokazilo o vpi-
su v register ali drugo ustrezno evidenco,

– osnovna predstavitev programa,
– mednarodne povezave,
– kratek opis dosedanjih aktivnosti na razi-

skovalnem področju, na področju promocije
znanosti in druge dokumentirane reference.

4. Obravnava vlog
V postopku izbora za sofinanciranje pro-

grama promocije bo ministrstvo obravnavalo
vloge, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci
zahtevane podatke in dokazila in katere pri-
spejo na ministrstvo v roku, določenem s
tem razpisom.

5. Komisija za vodenje postopka
Postopek javnega razpisa vodi komisija

za vodenje postopka, ki jo imenuje minister,
pristojen za šolstvo, znanost in šport.

Imenovana komisija oceni vloge, pripravi
predlog prejemnikov sredstev in ga predloži
v odločanje ministru, pristojnem za šolstvo,
znanost in šport.

6. Pri dodelitvi sredstev bodo upošteva-
na naslednja merila:

– upoštevanje namenov programa –
30 točk,

– zastopanost v vseh predvidenih načinih
v posameznem tematskem sklopu – 10 točk,

– kontinuiteta izvajanja – 20 točk,
– ekonomičnost in realnost finančne kon-

strukcije – 10 točk,
– reference vlagatelja – 30 točk.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-

lago za predmet javnega razpisa
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Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 63,000.000 SIT, od tega pod temat-
skim sklopom:

– A) okvirno 35,000.000 SIT,
– B) okvirno 28,000.000 SIT.
Višino sredstev določi minister na pre-

dlog komisije glede na razpoložljiva prora-
čunska sredstva in glede na merila, oprede-
ljena v točki 6. tega razpisa.

8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva

Sredstva bodo dodeljena za leto 2003 za
izvedbo aktivnosti v letu 2003.

9. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev, način predlo-
žitve vlog ter opremljenost vlog

Rok za predložitev vlog in način predloži-
tve: ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje do 5. 5. 2003 do 14. ure.

Opremljenost vloge
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojni-

ci, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – Prijava na

razpis za sofinanciranje programa promocije
znanosti v letu 2003“,

– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako “Ne od-

piraj – Prijava na razpis za sofinanciranje pro-
grama promocije znanosti v letu 2003“ je
lahko samo ena vloga, skupaj s fotokopijo.

10. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Odpiranje vlog bo v torek, dne 6. 5. 2003
ob 9. uri na Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Urad za znanost, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključ-
ka razpisa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko za-
interesirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dvignejo vsak delavnik med 9. in
14. uro na recepciji Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana ali
poiščejo na domači internetni strani mini-
strstva za šolstvo znanost in šport, Urada za
znanost (http:/www.mszs.si/slo/znanost/).

Vse dodatne informacije lahko zainteresi-
rani dobijo na Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, osebno ali po tel. 01/478-46-98
pri Gabrijela Biserki Šertel, vsak delavnik
med 9. in 13. uro.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-91239
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdra-

vje objavlja na podlagi 26. Zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in nasl.)

javni razpis
za prijavo investicij – sofinanciranje

investicij na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti v Republiki Sloveniji za

obdobje 2004-2008
I. Zaradi zagotavljanja enakih možnosti za

sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti objavlja Republika
Slovenija, Ministrstvo za zdravje razpis za evi-

dentiranja nameravanih investicij oziroma po-
sameznih ukrepov na področju primarne rav-
ni zdravstvene dejavnosti za obdobje od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2008, pri katerih bo na
podlagi pogojev, določenih z Zakonom o fi-
nanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94
in nasl.) finančno sodelovala tudi Republika
Slovenija.

II. V razpisu lahko sodelujejo občine, ki v
navedem obdobju načrtujejo investicijo ozi-
roma posamezni ukrep v Zdravstvenem do-
mu, Zdravstveni postaji ali Zdravstveni am-
bulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za
pridobitev dodatnih sredstev za sofinancira-
nje po Zakonu o financiranju občin.

III. Prijavljene investicije bo Ministrstvo za
zdravje ovrednotilo in evidentiralo po nasled-
njih kriterijih:

– vključenost v mrežo javnih zdravstvenih
zavodov (kot pogoj),

– sklep pristojnega javnega zavoda o
upravičenosti investicije in o vključenosti v
srednjeročni razvojni program zavoda in v
letni načrt investicij zavoda (kot pogoj),

– sklep ustanovitelja (občine) k soglasju
k investiciji in o vključenosti investicije v raz-
vojni program občine (kot pogoj),

– določitev občine za območje s pose-
bnimi razvojnimi problemi,

– uresničevanje Pravilnika o službi nujne
medicinske pomoči (Uradni list RS, št.
77/96),

– izvedba investicije z možnimi sredstvi iz
proračuna,

– razporeditev na največ tri leta,
– dosežena stopnja pripravljenosti inve-

sticijske in projektne dokumentacije oziroma
predpisanih dovoljenj,

– zagotovljenost sredstev za pričetek del
oziroma pripravo dokumentacije,

– druge utemeljene okoliščine.
IV. Za ovrednotenje prijav in njihovo anali-

zo po zgornjih kriterijih morajo občine prijavi
priložiti naslednje podatke:

1. opis-naziv investicije oziroma ukrepa s
kratko utemeljitvijo (opisom upravičenosti in
učinkovitosti);

2. predvidene roke izvedbe posamezne-
ga ukrepa oziroma investicije;

3. navedba višine vrednosti ukrepa oziro-
ma investicije v posameznem letu

4. zaključeno finančno konstrukcijo za
vsako leto, z viri financiranja ob upoštevanju
možne višine dodatnih sredstev po Zakonu o
financiranju občin;

5. v primeru, da ukrep oziroma investicijo
sofinancira več občin, naj bo iz vloge razvi-
den delež vsake občine posebej, ob upošte-
vanju obsega dodatnih sredstev, ki jih prej-
me posamezna občina, v skladu z veljavnimi
določili Zakona o sofinanciranju občin;

6. sklep pristojnega organa javnega za-
voda o upravičenosti investicije in o vključe-
nosti v srednjeročni razvojni program zavoda
oziroma v letni načrt investicij zavoda;

7. sklep ustanovitelja (občine) o soglasju
k investiciji oziroma o vključenosti investicije
v razvojni program občine;

8. terminski in finančni plan, če je investi-
cija v teku ali že izvedena pa tudi poročilo o
stanju oziroma o že izvedenih fazah, z oceno
vrednosti od celotne investicije ter predvide-
ni terminski in finančni plan nadaljevanja in-
vesticije, ter dokumentacijo na osnovi katere
je bil utemeljen poseg;

9. način zagotovitve ustreznih finančnih
sredstev, ločeno po virih (proračun občine,
državni proračun in drugi viri) v primeru, če
bo investicija potekala postopno več let;

10. investicijsko dokumentacijo po Ured-
bi o enotni metodologiji za izdelavo investicij-
skih programov za javna naročila investicij-
skega značaja (Uradni list RS, št. 34/01).

V. Ministrstvo za zdravje Republike Slo-
venije bo na podlagi analize pridobljenih pri-
jav in skladno s kriteriji, navedenimi v III. toč-
ki oblikovalo predlog izhodiščnega štiriletne-
ga programa za sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti in ga
kot pristojno ministrstvo predložilo v sprejem
Vladi Republike Slovenije.

VI. Po sprejetju sklepa Vlade Republike
Slovenije o določitvi izhodiščnega programa
investicij bodo občine za realizacijo svoje in-
vesticije dolžne do konec maja v tekočem letu
za sofinanciranje investicije, predvidene v na-
slednjem proračunskem letu predložiti Mini-
strstvu za zdravje naslednjo dokumentacijo:

1. proračun ali rebalans proračuna obči-
ne, iz katerega mora biti na ustrezni prora-
čunski postavki razvidna višina sredstev, ki
jih zagotavlja občina iz lastnih prihodkov za
investicijo v tekočem letu,

2. terminski in finančni plan, če je investi-
cija v teku ali že izvedena pa tudi poročilo o
stanju oziroma o že izvedenih fazah, z oceno
vrednosti od celotne investicije ter predvide-
ni terminski in finančni plan nadaljevanja in-
vesticije ter dokumentacijo, na osnovi katere
je bil utemeljen poseg,

3. način zagotovitve ustreznih finančnih
sredstev, ločeno po virih (proračun občine,
državni proračun in drugi viri) v primeru, če
bo investicija potekala postopno več let.

VII. Občine morajo prijave na razpis s pri-
loženo zahtevano dokumentacijo iz IV. točke
predložiti najkasneje do 6. 6. 2003 na na-
slov: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdra-
vje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, z oznako
“vloge za sofinanciranje investicij na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti“.

VIII. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirane občine dobijo na Mini-
strstvu za zdravje, Oddelek za investicije, Šte-
fanova 5, 1000 Ljubljana, tel. 478-69-55.

Kontaktna oseba: Helena Ulčar.
Vprašanja lahko zastavite tudi po elek-

tronski pošti na naslov: helena.ulcar@gov.si.
Ministrstvo za zdravje

Ob-91368
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur. l.

RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega go-
spodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) in Za-
kona 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 gospo-
darstvo (27. 3. 2002), objavlja Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva in Razvojni jav-
ni sklad Lendava skupni

javni razpis
za ugodnejše kredite malim in srednje

velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP)
v letu 2003

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je 60,000.000 SIT

ugodnejših kreditov MSP, ki jih razpisuje Jav-
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ni sklad Republike Slovenije za razvoj male-
ga gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad) in
Razvojni javni sklad Lendava (v nadaljevanju:
RJSL) v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Nova Ljubljanska banka d.d., Nova kreditna
banka Maribor, SKB banka 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 po-

djetja (do 50 zaposlenih) in srednje velika
podjetja (do 125 zaposlenih) s sedežem v
Republiki Sloveniji, razen iz naslednjih po-
dročij, podpodročij, oddelkov, skupin, razre-
dov in podrazredov po Standardni klasifika-
ciji 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 po-
deljeno 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 pravi-
cami, večjimi od 25%) ali je v težavah (podje-
tje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz
prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je
izkazan v bilanci predhodnega leta ali je po-
djetje 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 ure-

sničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so:

obstoječe število delavcev in možnost no-
vih zaposlitev, sodobna tehnologija in ino-
vativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna
naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vi-
dik, lastna udeležba, podpora v lokalni ozi-
roma širši skupnosti, urejanje tehnične do-
kumentacije v skladu z zahtevami Evrop-
ske Unije.

2.2. Pogoji za dodeljevanje kreditov:
– prosilec lahko vloži zahtevek za kredit,

če znaša predračunska vrednost investicije
največ 30,000.000 SIT. Maksimalna višina
kredita je lahko največ 50% predračunske
vrednosti. Kredit lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih naj-
manj 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 investi-

cije za mala podjetja in 7,5% od vrednosti
investicije za srednje velika podjetja,

– zgornje meje državnih pomoči, nave-
dene v predhodni alinei, pomenijo združeva-
nje 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 dobite na sedežu RJSL pri ga.
Pribožič, 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 po-
sojila,

4. izjava podjetja, da ni v postopku prisil-
ne poravnave, stečaja ali likvidacije,

5. dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih:

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 vse-
mi prilogami,

b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno pri-
stojne 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 Sloveni-
je ali navedbo števila zaposlenih s priloženi-
mi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).

Vsebina vloge mora biti urejena po zapo-
redju od št. 1 do št. 9.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave do po-

rabe namenskih sredstev. Sklad bo v Ura-
dnem listu RS objavil datum, ko bodo sred-
stva porabljena.

Vse vloge prispele do vključno desetega
v tekočem mesecu, bo obravnaval Kreditni
odbor RJSL in jih z zapisnikom s predlogi
sklepov dostavil najkasneje do desetega v
naslednjem mesecu na naslov Javni sklad
RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarje-
va 11, 2000 Maribor. Uprava Sklada bo o
vlogah odločila najkasneje do petindvajsete-
ga 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 na-

slov: Razvojni javni sklad Lendava, Glavna
ulica 9, 9220 Lendava, s pripisom “Ne odpi-
raj – vloga za ugodnejši kredit“.

Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumenta-
cijo. Sklad ali RJSL lahko od prosilca zahte-
va tudi dodatno dokumentacijo.

Če vloga ne bo vsebovala zahtevane do-
kumentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za
manjše popravke) obveščen s pozivom za
dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenje-
na, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga, ki
prispe po porabi sredstev. Vloga, ki je ne-
ustrezna se zavrne.

Vse ostale informacije dobite na tel.
02/578-93-60 in 02/234-12-64.

Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Ob-91369
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur. l.

RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega go-
spodarstva (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 raz-
voj malega gospodarstva in Regijska razvojna
agencija – RPC Posavje skupni

javni razpis
za ugodnejše kredite malim in srednje

velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP)
v letu 2003

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je 222,000.000 SIT

ugodnejših kreditov MSP, ki jih razpisuje Jav-
ni sklad Republike Slovenije za razvoj male-
ga gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad), ki
prispeva 2/3 depozitnih sredstev in Regij-
ska razvojna agencija – RPC Posavje (v na-
daljevanju: RPC Posavje), ki prispeva 1/3
depozitnih sredstev v sodelovanju z nasled-
njimi bankami: Nova Ljubljanska banka d.d.,
Nova kreditna banka Maribor d.d., SKB ban-
ka d.d., Banka Koper d.d.

Celoten znesek kreditiranja je namenjen
za načrtovane dolgoročne kredite oziroma
najete kredite od 1. 1. 2003 dalje.

4. Merila in pogoji
4.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala po-

djetja (do 50 zaposlenih) in srednje velika
podjetja (do 125 zaposlenih) s sedežem v
Republiki Sloveniji, razen iz naslednjih po-
dročij, podpodročij, oddelkov, skupin, razre-
dov in podrazredov po Standardni klasifika-
ciji 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 po-
deljeno 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 pravi-
cami večjimi od 25%) ali je v težavah (podje-
tje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz
prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je
izkazan v bilanci predhodnega leta ali je po-
djetje 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,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 33 / 4. 4. 2003 / Stran 1767

– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med ure-

sničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so: ob-

stoječe število delavcev in možnost novih za-
poslitev, sodobna tehnologija in inovativnost,
vpliv na okolje, donosnost, tržna naravna-
nost, 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 50,000.000 SIT. Maksimalna višina
kredita je lahko največ 50% predračunske
vrednosti. Kredit lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih naj-
manj 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 investi-
cije za mala podjetja in 7,5% od vrednosti
investicije za srednje velika podjetja,

– zgornje meje državnih pomoči, nave-
dene v predhodni alinei pomenijo združeva-
nje 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  dobite  na  sedežu  RPC  Posavje
pri ga. Kržan, 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 po-
sojila,

4. izjava podjetja, da ni v postopku prisil-
ne poravnave, stečaja ali likvidacije,

5. dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih:

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 vse-
mi prilogami,

b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno pri-
stojne 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 Sloveni-
je ali navedbo števila zaposlenih s priloženi-
mi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).

Vsebina vloge mora biti urejena po zapo-
redju od št. 1 do št. 9.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave do po-

rabe namenskih sredstev. Sklad bo v Ura-
dnem listu RS objavil datum, ko bodo sred-
stva porabljena.

Vse vloge prispele do vključno desetega
v tekočem mesecu, bo obravnaval Kreditni

odbor RPC Posavje in jih z zapisnikom s
predlogi sklepov dostavil najkasneje do de-
setega v naslednjem mesecu na naslov Jav-
ni sklad RS za razvoj malega gospodarstva,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor. Uprava Sklada
bo o vlogah odločila najkasneje do petin-
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 na-

slov: RPC Posavje, Cesta krških žrtev 23,
8270 Krško, s pripisom “Ne odpiraj – vloga
za ugodnejši kredit“.

Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumenta-
cijo. Sklad ali RPC Posavje lahko od prosil-
ca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.

Če vloga ne bo vsebovala zahtevane do-
kumentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za
manjše popravke) obveščen s pozivom za
dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenje-
na, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga, ki
prispe po porabi sredstev. Vloga, ki je ne-
ustrezna se zavrne.

Vse ostale informacije dobite na tel.
07/488-10-40 in 02/234-12-64 ali na e-ma-
il naslovu: marija.krzan@rpcp.net

Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Št. 111-73/2003-3 Ob-91141
Na podlagi 7. člena in petega odstavka

40. člena Zakona o telekomunikacijah (Ura-
dni list RS, št. 30/01 in 110/02), ter skla-
dno s 7. oddelkom 2. poglavja Zakona o
medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in Pravilni-
kom o dovoljenjih za izvajanje radijske ali
televizijske dejavnosti (Uradni list RS, št.
67/02) Agencija za telekomunikacije, radio-
difuzijo in pošto Republike Slovenije, s so-
glasjem Sveta za radiodifuzijo št. SEzap-
kor11-03-11 z dne 24. 3. 2003, izdaja in
objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev

radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije

1. Predmet javnega razpisa:
1.1. Prost radiodifuzni kanal za televizij-

sko difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A. Ajdovščina K44 (za pokrivanje obmo-
čja Ajdovščine in Vipave)

B. Jelendol K33 (za pokrivanje območja
Jelendola pri Tržiču)

C. Josipdol K31 (za pokrivanje območja
Lehena na Pohorju in Ribnice na Pohorju)

D. Lepena K37 – oddajna točka K37 z
veljavnostjo odločbe o dodelitvi radijskih fre-
kvenc do uvedbe DVB-T na zadevnem ob-
močju (za pokrivanje območja Podklanca ob
reki Soči)

E. Podvolovljek 1 K36 (za pokrivanje ob-
močja med Ramšekom pri Lučah in Grobel-
nikom pod M. Rogatcem)

F. Spodnje Javorje K42 (za pokrivanje
območja Javorij pod Permanškim vrhom in
Čemerja pod Permanškim vrhom)

G. Spodnje Javorje K45 (za pokrivanje
območja Javorij pod Permanškim vrhom in
Čemerja pod Permanškim vrhom)

H. Tinjan K54 (za pokrivanje območja
med Dekani in Bertoki)

1.2. Prost radiodifuzni kanal za zvokovno
difuzno radijsko postajo na naslednjih oddaj-
nih točkah:

A. Ljubljana 102,4 MHz (za pokrivanje
območja mesta Ljubljane)

B. Meljski hrib 95,9 MHz (za pokrivanje
ožjega območja Maribora)

C. Ortnek 89,8 MHz (za pokrivanje ob-
močja med Ortnekom in Bregom pri Ribnici)

D. Slovenj Gradec 105,2 MHz (za pokri-
vanje območja med Slovenj Gradcem in Mi-
slinjo)

E. Hrvatini 2 97,3 MHz (za pokrivanje
območja med Hrvatini, Spodnjimi Škofijami,
Bertoki in mestom Koper)

F. Izola 89,8 MHz (za pokrivanje obmo-
čja Jagodja in Izole)

G. Murska Sobota 1 648 kHz odločba o
dodelitvi radijskih frekvenc za souporabo s
časom oddajanja od 0. do 5. ure in od 12.
do 19. ure ter veljavnostjo odločbe o dodeli-
tvi radijskih frekvenc do 14. 1. 2011 (za po-
krivanje območja med Srebrnim bregom, Do-
brovnikom, Lendavo, Ljutomerom in Gornjo
Radgono podnevi; to območje ni definirano
za nočno pokrivanje).

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik glede opravljanja radiodifuzne dejavno-
sti: izdajatelj medija mora biti za opravljanje
radiodifuzne dejavnosti vpisan v razvid medi-
jev pri Ministrstvu za kulturo RS.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, način njihove uporabe, omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb ter po-
goji, zahteve in kvalifikacije glede program-
ske vsebine in druga merila glede izvajanja
radijske oziroma televizijske dejavnosti:

V postopku izbire med zainteresiranimi po-
nudniki ima nacionalni radijski ali televizijski
program (to so: Radio Slovenija I program,
Radio Slovenija II program, Radio Slovenija III
program ter Televizija Slovenija 1 in Televizija
Slovenija 2) prednost pred drugimi ponudniki
na tistih območjih, ki jih ne pokriva ali jih ne
pokriva na dovolj kvalitetni tehnični ravni.

Pri izbiri se prednostno upošteva pose-
ben pomen radijskih in televizijskih progra-
mov posebnega pomena iz Zakona o medi-
jih (Uradni list RS, št. 35/01 – v nadaljnjem
besedilu: ZMed). To pa so: radijski in televi-
zijski programi Radiotelevizije Slovenija, lo-
kalni radijski in televizijski programi, regio-
nalni radijski in televizijski programi, študent-
ski radijski in televizijski programi ter nepri-
dobitni radijski in televizijski programi.

Kadar gre za enake ali podobne program-
ske ponudbe, ima pri izbiri izdajatelja progra-
ma, ki bo pokrival manjše območje (ene ali
več lokalnih skupnosti oziroma regije), pre-
dnost ponudnik s sedežem na območju, ki
mu je program namenjen.

Kot izločitveni kriterij za pridobitev veljav-
ne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc se
upošteva, ali je ponudnik v preteklosti več-
krat kršil določbe Zakona o telekomunikaci-
jah (Uradni list RS, št. 30/01, 110/02 – v
nadaljnjem besedilu: ZTel-1) oziroma odloč-
be o dodelitvi radijskih frekvenc in je bila
kršitev ugotovljena s pravnomočnim pravnim
aktom in/ali ni poravnal zapadlih pristojbin
za uporabo radijskih frekvenc.

Kot omejevalni kriterij se upošteva tudi
večkratna kršitev določb ZMed, ki jih Agen-
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cija za telekomunikacije, radiodifuzijo in poš-
to Republike Slovenije (v nadaljnjem besedi-
lu: ATRP) nadzoruje v okviru strokovnega
nadzorstva, kolikor je bila kršitev ugotovljena
z dokončnim upravnim aktom.

V postopku izbire med zainteresiranimi
ponudniki se bodo skladno s 104. členom
ZMed poleg učinkovitosti uporabe fre-
kvenc upoštevala tudi naslednja merila gle-
de izvajanja radijske oziroma televizijske
dejavnosti:

– obseg lastne produkcije oziroma pro-
dukcije slovenskih avdiovizualnih del iz
68. člena ZMed,

– žanrska in tematska raznovrstnost pro-
gramske ponudbe,

– politična nevtralnost programa,
– stopnja razvitosti radiodifuzije na dolo-

čenem območju,
– dosežena stopnja pokritosti razpisane-

ga območja z istim programom,
– ekonomsko stanje prosilca (sposobnost

financiranja radijske oziroma televizijske de-
javnosti),

– tehnična in kadrovska usposobljenost
za oddajanje radijskega ali televizijskega pro-
grama,

– število potencialnih uporabnikov (poslu-
šalcev ali gledalcev),

– dosedanje izkušnje ponudnika na po-
dročju radiodifuzije,

– trajanje (obseg) programa,
– mnenje pristojnega organa lokalne sku-

pnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z
novim programom,

– zagotovilo, da lokalna skupnost podpi-
ra lokalni oziroma regionalni radijski ali tele-
vizijski program.

4. Rok, v katerem lahko ponudniki pre-
dložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be (datum, čas, naslov, oznaka)

Rok za predložitev ponudb je 60 dni in
začne teči naslednji dan po tej objavi. Po-
nudbo je potrebno dostaviti v izvirniku in sed-
mih kopijah, razen tehnične rešitve, za kate-
ro zadostuje, da je v izvirniku.

Pooblaščena oseba ponudnika mora
podpisati vsako stran izvirnika ponudbe in
prvo stran vsake priloge.

Ponudniki lahko ponudbe predložijo ose-
bno, na vložišču, soba št. 1, v času uradnih
ur, ki so vsak ponedeljek, sredo in petek od
8. do 12. ure in sredo od 14. do 16. ure, ali
pošljejo po pošti priporočeno s povratnico
na naslov Agencija za telekomunikacije, radi-
odifuzijo in pošto Republike Slovenije, Kotni-
kova 19/A, 1000 Ljubljana.

Izvirnik in vsaka kopija ponudbe z vsemi
prilogami mora biti zaprta v posebni ovojnici
z oznako “Izvirnik“ ali “Kopija“, vse skupaj pa
pakirano v enem zavoju in označeno z ozna-
ko: “Ponudba na javni razpis za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje radiodifuzi-
je“, ne odpiraj. Ovitki morajo biti zapečateni
ali zaprti tako, da je mogoče preveriti, ali so
zaprti tako, kot so bili predani.

Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
zadnji dan razpisnega roka. ATRP ne sme
prevzeti ponudb, njihovih sprememb, dopol-
nitev ali nadomestitev prispelih na javni raz-
pis po izteku roka za predložitev. V primeru,
da so poslane po pošti, jih mora poslati na-
zaj ponudniku.

5. Javno odpiranje ponudb (naslov, pro-
stor, datum in ura)

Šteje se, da javni razpis uspe, če bo nanj
pravočasno prispela vsaj ena popolna po-
nudba.

Javno odpiranje vseh pravočasno prispe-
lih ponudb bo vodila v ta namen imenovana
tričlanska komisija. Javno odpiranje ponudb
bo potekalo v prostorih Agencije za teleko-
munikacije, radiodifuzijo in pošto RS, Kotni-
kova 19/A, 1000 Ljubljana, dne 11. 6. 2003,
ob 11. uri. Predstavnik ponudnika je pred
začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno poobla-
stilo za zastopanje ponudnika.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti po-
polno ponudbo v skladu s tem razpisom in
razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumen-
tacija je objavljena na spletnih straneh ATRP
(http://www.atrp.si).

Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto

Republike Slovenije

Ob-91221
Komisija za nagrade Marjana Rožanca na

podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01) objavlja

javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca

za področje športa v Mestni občini
Ljubljana za leto 2002

Mestna občina Ljubljana razpisuje nagra-
de Marjana Rožanca za področje športa v
Mestni občini Ljubljana za leto 2002.

Nagrado Marjana Rožanca lahko prejme-
jo amaterski športni delavci,športniki, špor-
tni vzgojitelji, profesionalni delavci v športu in
športni novinarji za izjemne dosežke v prete-
klem letu ali za delo iz daljšega obdobja.

Podeljene bodo največ 4 nagrade.
Pobudo za podelitev priznanja lahko po-

dajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni
občini Ljubljana.

Pobuda za podelitev nagrade mora vse-
bovati:

– ime in priimek oziroma ime, točen na-
slov in telefonsko številko pobudnika,

– ime in priimek oziroma ime, točen na-
slov in telefonsko številko kandidata za na-
grado,

– podrobno utemeljitev pobude ter more-
bitna mnenja organov in organizacij, ki pobu-
do podpirajo.

Pobuda za podelitev nagrade mora biti
poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Komisija za nagra-
de Marjana Rožanca, Resljeva 18, Ljubljana,
do vključno 14. 4. 2003 v zaprti kuverti s
pripisom “za razpis MR-ne odpiraj“.

Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-40-39, Služba za šport Mestne ob-
čine Ljubljana.

Pobudniki bodo o izboru pisno obvešče-
ni v roku 8 dni po izboru.

Mestna občina Ljubljana

Št. 32001-01/03-43/02 Ob-91188
Na podlagi Navodil o finančnih inter-

vencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.
74/02) in Odloka o proračunu Mestne ob-
čine Kranj za leto 2003 (Uradni list RS, št.

31/03) objavlja Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje

in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Kranj v letu 2003

I. Predmet javnega razpisa:
– sofinanciranje osemenjevanja živine,
– sofinanciranje analize mleka na vse-

bnost somatskih celic,
– sofinanciranje prevoza mleka,
– sofinanciranje analize krme in zemlje,
– sofinanciranje težjih pogojev dela,
– sofinanciranje izobraževanja in kontrol

ekoloških kmetij,
– podpora za delovanje strokovnih druš-

tev, ki delujejo na področju kmetijstva,
– pomoč ob naravnih nesrečah na kme-

tijah,
– Izboljšave kmetijskih zemljišč, začete v

letu 2003.
II. Sofinanciranje osemenjevanja živine
1. Okvirna višina sredstev: 6,850.000 SIT.
2. Upravičenci: II.a) rejci s stalnim bivali-

ščem v Mestni občini Kranj (v obdobju od
1. 1. 2003 do 30. 4. 2003) in II.b) poobla-
ščene organizacije, ki opravljajo storitve
osemenjevanja živine v kmečki reji na obmo-
čju Mestne občine Kranj (v obdobju od 1. 5.
2003 do 31. 12. 2003).

3. Pogoji za pridobitev sredstev: II.a) vlo-
ga (obrazec II.a) s priloženimi kopijami potr-
dil o osemenjevanju živine), II.b) vloga (obra-
zec II.b) s priloženo pogodbo o koncesiji za
izvajanje javne veterinarske službe).

4. Višina sofinanciranja: 1.200 SIT na
osemenitev za rejce živine z nižinskega ob-
močja Mestne občine Kranj in 3.000 SIT na
osemenitev za rejce živine s hribovskega in
višinsko–gorskega območja Mestne občine
Kranj. Omenjena sredstva se izplačajo rej-
cem za obdobje od 1. 1. 2003 do 30. 4.
2003, za obdobje od 1. 5. 2003 do 31. 12.
2003 pa izvajalcu osemenjevanja po oprav-
ljenih storitvah na podlagi zahtevka s prilože-
nim seznamom lastnikov živine in števila
osemenitev.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z na-
slovom pošiljatelja in označene z oznako II.a)
“Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje
živine – rejci“, II.b) “ Ne odpiraj – Javni razpis
– Osemenjevanje živine – organizacije“.

III. Sofinanciranje analize mleka na vse-
b-nost somatskih celic

1. Okvirna višina sredstev: 1,007.000 SIT.
2. Upravičenci: pooblaščene organiza-

cije, ki opravljajo storitve veterinarske pre-
ventive za proizvajalce mleka z območja Me-
stne občine Kranj, ki imajo uvedeno A in AP
kontrolo.

3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
(obrazec III s priloženim dokazilom o izvaja-
nju veterinarske preventive).

4. Višina sofinanciranja: 50% vrednosti
opravljene storitve, ki jo opravi pooblaščena
organizacija rejcem živine z območja Mestne
občine Kranj. Omenjena sredstva se izplača-
jo neposredno izvajalcu po opravljenih stori-
tvah na podlagi zahtevka s priloženim sezna-
mom lastnikov živine in števila analiz.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremlje-
ne z naslovom pošiljatelja in označene z
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oznako “Ne odpiraj – Javni razpis – Anali-
ze mleka“.

IV. Sofinanciranje prevoza mleka
1. Okvirna višina sredstev: 921.000 SIT.
2. Upravičenci: pooblaščene organizaci-

je, ki organizirajo prevoz mleka za kmete s
hribovskega in višinsko–gorskega območja
Mestne občine Kranj.

3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
(obrazec IV s priloženim dokazilom o organi-
zaciji storitve).

4. Višina sofinanciranja: 3 tolarje na liter
mleka. Omenjena sredstva se izplačajo ne-
posredno izvajalcu po opravljenih storitvah
na podlagi zahtevka s priloženim seznamom
proizvajalcev mleka in količine mleka.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Prevoz mleka“.

V. Sofinanciranje analize krme in zemlje
1. Okvirna višina sredstev: 160.000 SIT.
2. Upravičenci: pooblaščene organizaci-

je, ki organizirajo ali opravljajo storitve anali-
ze krme in zemlje za lastnike in najemnike
kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetij-
sko dejavnostjo in imajo stalno bivališče ali
kmetijsko zemljišče v Mestni občini Kranj.

3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
(obrazec V s priloženim dokazilom o organi-
zaciji ali izvajanju storitve).

4. Višina sofinanciranja: 50% vrednosti
opravljene storitve pooblaščene organizaci-
je. Omenjena sredstva se izplačajo neposre-
dno izvajalcu po opravljenih storitvah na pod-
lagi zahtevka s priloženim seznamom kme-
tov in števila analiz.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Analize krme in
zemlje“.

VI. Sofinanciranje težjih pogojev dela (roč-
na košnja, težji dostop, nagib terena oziroma
ugotovljene druge posebne okoliščine)

1. Okvirna višina sredstev: 4,600.000 SIT.
2. Upravičenci: pravne in fizične osebe –

državljani Republike Slovenije, ki se ukvarja-
jo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj
ter pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in imajo v lasti in naje-
mu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Mestne občine Kranj.

3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
(obrazec VI s priloženo kopijo katastrskega
načrta in izjavo o zakupu). Skupna površi-
na, ki se ročno kosi, mora biti velika naj-
manj 0,2 ha. Upravičenec za podporo mo-
ra imeti obdelane vse lastne površine in po-
vršine v zakupu.

4. Višina sofinanciranja: do 25.000
SIT/ha glede na razpoložljiva sredstva.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z na-
slovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne
odpiraj – Javni razpis – Težji pogoji dela“.

VII. Sofinanciranje izobraževanja in kon-
trol ekoloških kmetij

1. Okvirna višina sredstev: VII.a) 700.000
SIT, VII.b) 250.000 SIT, VII.c) 1,000.000
SIT, VII.d) 100.000 SIT.

2. Upravičenci: VII.a) izvajalci izobraže-
valnih programov, VII.b) kmetje in kmečke
žene (tečaji), VII.c) dijaki Srednje biotehni-

ške šole v Kranju, ki izhajajo iz družin, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ter VII.d)
ekološki kmetovalci.

3. Pogoji za pridobitev sredstev: VII.a) vlo-
ga (obrazec VII.a) s priloženim časovno defi-
niranim in finančno ovrednotenim progra-
mom izobraževanja), VII.b) vloga (obrazec
VII.b) s priloženo prijavo in dokazilom o pla-
čilu tečaja), VII.c) vloga (obrazec VII.c) s pri-
loženim opisom kmetijske dejavnosti in potr-
dilom o vpisu), VII.d) vloga (obrazec VII.d) s
priloženim dokazilom o plačilu kontrole in
potrdilom o pozitivno opravljeni kontroli).

4. Višina sofinanciranja: VII.a) do 50%
stroškov zunanjih predavateljev in prostora
glede na razpoložljiva sredstva, VII.b) do 50%
stroškov tečajev za posameznika glede na
razpoložljiva sredstva, VII.c) sofinanciranje
šolanja na Srednji Biotehniški šoli v Kranju –
do 100.000 SIT glede na razpoložljiva sred-
stva, VII.d) 50% sofinanciranje kontrole eko-
loške kmetije.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
VII.a) “Ne odpiraj – Javni razpis – Izobraže-
vanje “, VII.b) “Ne odpiraj – Javni razpis –
Tečaji“, VII.c) “Ne odpiraj – Javni razpis –
Šolanje“, VII.d) “Ne odpiraj – Javni razpis –
Kontrola ekološke kmetije“.

VIII. Podpora za delovanje strokovnih
društev, ki delujejo na področju kmetijstva

1. Okvirna višina sredstev: 2,538.000
SIT.

2. Upravičenci: registrirana društva s po-
dročja kmetijstva in gozdarstva, katerih de-
javnost poteka na območju Mestne občine
Kranj.

3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
(obrazec VIII s priloženim finančno ovredno-
tenim programom in odločbo o vpisu v regi-
ster društev).

4. Višina sofinanciranja: do 30% finan-
čno ovrednotenega programa glede na raz-
položljiva sredstva.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko “Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska
društva“.

IX. Pomoč ob naravnih nesrečah na kme-
tijah

1. Okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT
2. Upravičenci: oškodovanci, ki se

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo v Mestni
občini Kranj, in sicer tisti, ki so utrpeli večjo
škodo zaradi naravne nesreče (požar, po-
plave, neurje, zemeljski plazovi, večji napa-
di škodljivcev).

3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
(obrazec IX s priloženo kopijo zavarovalne
police in mnenjem Kmetijsko svetovalne slu-
žbe o nastali škodi).

4. Višina sofinanciranja: do 30% ocenje-
ne škode glede na razpoložljiva sredstva.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko “Ne odpiraj – Javni razpis – Naravne
nesreče“.

X. Izboljšave kmetijskih zemljišč, začete v
letu 2003 (manjše agromelioracije, manjše
hidromelioracije, apnjenje tal)

1. Okvirna višina sredstev: 3,650.000
SIT.

2. Upravičenci: pravne in fizične osebe –
državljani Republike Slovenije, ki se ukvarja-
jo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj
ter pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in imajo v lasti in naje-
mu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Mestne občine Kranj.

3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
(obrazec X s prilogami: kopija katastrskega
načrta, dovoljenje za krčitev gozda, dovo-
ljenje ustreznega organa, če gre za poseg v
prostor, rezultat analize zemlje s priporoči-
lom o apnjenju in fotokopija računa za na-
kup apna, žlindre ali kamene moke, izjava o
zakupu).

4. Višina sofinanciranja: a) manjše agro-
melioracije do 120.000 SIT/ha v nižinskem
območju Mestne občine Kranj (N), do
180.000 SIT/ha v hribovskem območju (H)
in do 220.000 SIT/ha v višinsko – gorskem
območju Mestne občine Kranj (V-G) ali do
40% vrednosti prijavljenih strojnih del glede
na razpoložljiva finančna sredstva, čiščenje
površin do 50% prej navedenih zneskov gle-
de na razpoložljiva finančna sredstva, obno-
va in širitev 1 km poti je do 1,25 ha izboljša-
ve glede na razpoložljiva finančna sredstva
b) manjše hidromelioracije: polaganje dre-
nažnih cevi do 400 SIT/m N, do 560 SIT/m
H, V-G, čiščenje drenažnih jarkov do 200
SIT/m N, do 280 SIT/m H, V-G, izkop odpr-
tega kanala do 300 SIT/m N, do 420 SIT/m
H, V-G, polaganje betonskih cevi od 1.000
do 3.100 SIT/m N (glede na velikost cevi),
od 1.400 do 4.340 SIT/m H, G-V (glede na
velikost cevi) glede na razpoložljiva finančna
sredstva, c) apnjenje tal – do 50% računa za
nakup apna, žlindre ali kamene moke glede
na razpoložljiva finančna sredstva.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Izboljšave kme-
tijskih zemljišč“.

XI. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen

obrazec s predpisanimi prilogami, ki so na-
vedene v razpisu oziroma razpisni dokumen-
taciji).

Razpisna dokumentacija, ki obsega be-
sedilo javnega razpisa, obrazce za posa-
mezne namene javnega razpisa in vzorce
pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva
objave javnega razpisa v sprejemni pisarni
– blagajni Mestne občine Kranj (pritličje),
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek,
torek in četrtek od 7.30 do 14.30 ure, v
sredo od 7.30 ure do 16.30 ure, v petek od
7.30 ure do 12.30 ure ter na spletni strani
Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/
(pod rubriko Dokumenti, Razpisi v letu
2003).

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite na Mestni občini Kranj, Oddel-
ku za gospodarske in premoženjske zadeve,
Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel.
04/237-31-30 in 04/237-31-32, kontaktni
osebi sta Barbara Čirič in Marta Lalič.

XI. Obdobje, v katerem morajo biti porab-
ljena dodeljena sredstva

Za namene iz I. točke razpisa morajo biti
sredstva porabljena do 31. 12. 2003.

XII. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev
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Vloge s predpisano dokumentacijo mo-
rajo biti oddane v sprejemni pisarni – bla-
gajni Mestne občine Kranj ali poslane po
pošti na naslov Mestna občina Kranj, Od-
delek za gospodarske in premoženjske za-
deve, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, za na-
mene pod točkami II.b), III, IV in V najka-
sneje do 18. 4. 2003, za namene pod toč-
kami II.a), VI, VIII, in X najkasneje do 30. 4.
2003, za namen pod točko VII.c) najkasne-
je do 26. 9. 2003. Rok za namene pod
točkami VII.a), VII.b), VII.d) in IX. ni predpi-
san, praviloma morajo biti zadnje vloge za
te namene oddane do 28. 11. 2003.

XIII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označe-

ne vloge za razpisane namene bo obravna-
vala Komisija za pospeševanje kmetijstva, ki
jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na
predlog komisije odločal župan. Odpiranje
vlog za namene pod točkami II.b), III, IV in V
bo 23. 4. 2003, za namene pod točkami
II.a), VI, VIII, in X bo 7. 5. 2003, za namene
pod točkami VII.a), VII.b), VII.c), VII.d) in IX.
pa praviloma prvi teden v mesecu za vloge,
prispele v predhodnem mesecu. Odpiranje
vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma ne-
ustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja ne-
popolne vloge komisija v roku 8 dni od odpi-
ranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge.
Rok dopolnitve je 15 dni od prejema obve-
stila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo
dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene
vloge pa zavrne.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja
vlog oziroma v 15 dneh od dneva obravnave
vloge na Komisiji za pospeševanje kmetij-
stva. Upravičenec bo o izboru obveščen s
sklepom in hkrati pozvan k podpisu pogod-
be. Če se prejemnik v roku 8 dni ne odzove
na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve
za pridobitev sredstev tega razpisa.

Mestna občina Kranj

Ob-91267

Javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v

Občini Brezovica za leto 2003
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje špor-

tnih programov v Občini Brezovica z nasled-
njimi vsebinami:

1. Športna vzgoja, ki je po zakonu dejav-
nost otrok in mladine, ki se prostovoljno
ukvarja s športom zunaj vzgojno-izobraževal-
nega programa, ne glede na njegovo pojav-
no obliko.

– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok

Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo pro-
grami “Zlati sonček”, “Naučimo se plavati”,
“Ciciban planinec” in športne dejavnosti, ki
jih organizirajo izvajalci športnih programov
za predšolske otroke. Lokalna skupnost so-
financira: propagandno gradivo, strokovni ka-
der in najem 60 ur objekta na skupino z
največ 20 otroki.

– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok

Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta
starosti, ki so prostovoljno vključeni v špor-

tne programe. Na ravni lokalne skupnosti
se izvajajo programi “Zlati sonček”, “Krpan”,
“Naučimo se plavati”, “Mladina in gore” in
drugi 80-urni programi. Občina sofinancira:
propagandno gradivo, organizacijo in izpe-
ljavo občinskih šolskih prvenstev, strokovni
kader za 80-urne programe v skupinah z
najmanj 12. in največ 20. otroki ter do 20%
stroškov za strokovni kader pri tečajih pla-
vanja.

– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport

Sofinancira se objekt, strokovni kader,
materialne stroške programa in nezgodno za-
varovanje.

– Športna vzgoja mladine
Športna vzgoja mladine je dejavnost mla-

dih od 15. do 20. leta starosti, ki se prosto-
voljno vključujejo v športne programe. Sofi-
nancira se strokovni kader in objekt za 80-ur-
ne letne programe v skupinah z najmanj 12.
in največ 20. člani,

– Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni vrhunski šport

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih
športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vr-
hunskih rezultatov. Sofinancira se strokovni
kader in objekt za programe od 400 do
1.100 ur letno.

2. Športna rekreacija
V program športne rekreacije uvrščamo:

80-urne letne rekreativne programe obča-
nov, planinstvo, taborništvo, tenis, smuča-
nje, “trim“ lige, šport upokojencev in invali-
dov in druge občasne rekreativne programe.
Sofinancira se 80-urni letni program v višini
30% stroškov najema objekta, prevoznega
sredstva in strokovnega kadra za vadbene
skupine z najmanj 20. člani.

3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in

posameznikov, registriranih športnikov, ki ni-
majo objektivnih strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v pro-
gram vrhunskega športa in ki jih program
športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa po-
memben dejavnik razvoja športa. V okviru
teh programov gre za nastope v uradnih
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez
do naslova državnega prvaka. Na ravni lo-
kalne skupnosti se sofinancira strokovni ka-
der in najemnina objekta za 320-urne letne
programe.

4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki ima-

jo status mednarodnega, svetovnega in per-
spektivnega razreda. Na ravni lokalne sku-
pnosti se zagotovi sofinanciranje do 1.200
ur programa letno.

5. Razvojne, strokovne in naloge skupne-
ga pomena

Razvojne, strokovne in naloge skupnega
pomena so:

– izobraževanje strokovnih kadrov – sofi-
nancirajo se stroški izobraževanja v višini do
50% enkrat letno strokovnemu kadru, ki rea-
lizira v sistem financiranja vključen program,

– organizacija športnih prireditev – sofi-
nancirajo se stroški organizacije in izvedbe
štirih najbolj kakovostnih, množičnih in
odmevnih športnih prireditev v Občini Bre-
zovica,

– priznanja in nagrade – sofinancirajo se
stroški občinskih priznanj in nagrad športni-
kom in športnim delavcem,

– informacijski sistem – sofinancira se
stroške izdelave informacijske baze, nakup
tehnologije in vključitev v integralni slovenski
športno informacijski sistem,

– nezgodno zavarovanje strokovnih de-
lavcev in športnih objektov – sofinancira se
nezgodno zavarovanje strokovnih delavcev
vključenih v izvedbo programa sofinancira-
nega iz proračuna in zavarovanje športnih
objektov, kjer se ti programi izvajajo.

II. Razpisni pogoji
Na javni razpis za sofinanciranje špor-

tnih programov se lahko prijavijo: športna
društva, vrtec, šole in druga društva, orga-
nizacije ali ustanove, če izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Brezovica,
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje

športnih programov,
– da delujejo v javnem interesu na podro-

čju športa,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu

ter drugo dokumentacijo, ki jo zahteva
Zakon o društvih in drugi akti s področja
športa,

– da izvajajo program športnih aktivnosti,
ki so vključene v občinski program športa,
ter v njih sodeluje zahtevano število udele-
žencev,

– da imajo zagotovljen program redne
vadbe najmanj 20 tednov v letu,

– da imajo zagotovljene organizacijske,
kadrovske, prostorske in materialne pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti,

– da so člani Nacionalne panožne špor-
tne zveze, ki je članica Olimpijskega komite-
ja Slovenije-Združenja športnih zvez,

– da občini redno dostavljajo programe
dejavnosti, podatke o članstvu, poročila o
realizaciji programov in doseženih rezultatih,
kopijo zaključnega računa ter druge zahteva-
ne podatke,

– izpolnjuje ostale pogoje v skladu s kri-
teriji za sofinanciranje programov.

III. Rok in način prijave
Prijava na razpis mora biti dostavljena na

razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi zahte-
vanimi prilogami. Razpisni obrazci so na vo-
ljo v tajništvu Občine Brezovica, vsak delovni
dan med 8. in 14. uro.

Kontaktna oseba: Janez Miklič, tel.
01/360-17-74.

Prijave programov morajo biti oddane naj-
kasneje do 30. aprila 2003, osebno ali s
priporočeno pošto na naslov Občine Brezo-
vica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojni-
cah z oznako “Javni razpis – Športni progra-
mi 2003“, na hrbtni strani mora biti naveden
naslov kandidata na razpisu.

IV. Postopek obravnave prijav
V roku prispele prijave bo komisija ovre-

dnotila v skladu z merili in normativi za vre-
dnotenje športnih programov v Občini Brez-
ovica (Pravilnik za vrednotenje športnih pro-
gramov v občini Brezovica; (Ur. l. RS, št.
39/02).

Nepopolne vloge bodo vlagatelji morali v
naknadno določenem roku dopolniti, sicer
se bo vloga zavrgla.

Vse vlagatelje bo Občina Brezovica v ro-
ku 30 dni pisno obvestila o izidu javnega
razpisa in izbrane izvajalce letnega progra-
ma športa pozvala k podpisu pogodbe.

Občina Brezovica
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Št. 328/2003 Ob-91363
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Odlo-
ka o uresničevanju javnega interesa na po-
dročju športa v Občini Divača (Uradni list
RS, št. 66/00) Občina Divača objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa
športa v Občini Divača za leto 2003
I. Občina Divača bo v letu 2003 sofinan-

cirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopol-

njevanje strokovnih kadrov v športu.
II. Na javni razpis se lahko prijavijo na-

slednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki

in druge organizacije, registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti v športu,

– osnovna šola in vrtec.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavi-

telji:
– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in ka-

drovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo naj-
manj šestintrideset tednov v letu,

– za društva, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo, kot to določa Zakon o društvih,

– da redno dostavljajo občini podatke o
članstvu, poročila o realiziranih programih in
doseženih rezultatih ter plan načrtovanih ak-
tivnostih.

III. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani na podlagi meril za izbor in sofi-
nanciranje programov športa v občini Divača
(Uradni list RS, št. 66/00).

IV. Okvirna višina sredstev za sofinancira-
nje programov športa v letu 2003 je
4,100.0000 SIT.

V. Rok za prijavo programov je do srede,
30. 4. 2003, do 12. ure. Prijave se oddajo
na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica
3a, 6215 Divača. Prijava se odda v zaprti
kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalcev letnega programa športa v Občini
Divača za leto 2003“. Na hrbtni strani kuver-
te pa mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Prijavi priložite obrazce in drugo doku-
mentacijo navedeno v razpisni dokumentaci-
ji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pi-
sarni Občine Divača.

VI. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko do-
bite v času uradnih ur Občine Divača pri
Tanji Ravbar oziroma na tel. 05/76-31-930.

VII. Opozarjamo vse prijavitelje, da mora
prijava vsebovati vse v razpisni dokumentaci-
ji zahtevane dokumente. Nepopolnih prijav
strokovna komisija ne bo obravnavala.

VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli
v 30 dneh po preteku roka za oddajo prijav.

Občina Divača

Ob-91272
Na podlagi 5. člena Odloka o koncesiji

za izvajanje pogrebne dejavnosti v Občini

Kozje (Uradni list RS, št. 22/98 in 29/03)
objavlja Občinski urad občine Kozje

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

gospodarske javne službe – izvajanje
pogrebne dejavnosti na območju

Občine Kozje
1. Koncedent: Občina Kozje.
2. Naslov koncedenta: Kozje 37, 3260

Kozje, tel. 03/800-14-00, faks
03/58-01-075, e-mail: obcina.kozje@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za izvaja-
nje izbirne gospodarske javne službe – izva-
janje pogrebne dejavnosti na območju Obči-
ne Kozje.

4. Kraj izvedbe: pokopališča na območju
Občine Kozje (Kozje, Pilštanj, Podsreda, Bu-
če, Zagorje, Dobležiče).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se pode-
li za obdobje 5 let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje, Andreja Reher, tel.
03/800-14-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. in 12. ure

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpis-
no dokumentacijo: 5.000 SIT, podračun
EZR pri UJP 01251-0100003805
00 75507-14100-2003.

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 Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2003 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: po koncesij-
ski pogodbi.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša: /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč, Odlok o koncesiji za iz-
vajanje pogrebne dejavnosti v Občini Kozje.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 60 dni od dneva predložitve
ponudbe.

16. Merila za ocenitev ponudb: cene sto-
ritev 80%, koncesijska dajatev 20%.

17. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

18. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za objavo:
31. 3. 2003.

Občine Kozje

Št. 65-01/98-06 Ob-91548
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska ce-

sta 7, objavlja na podlagi 10. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 7. točke
Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 32/00)

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2003
I. Za sofinanciranje športnih programov iz

občinskega proračuna lahko kandidirajo na-
slednji izvajalci športnih programov:

– športna društva in klubi,
– vrtec in osnovna šola,
– drugi izvajalci športnih programov, ki

so registrirani za opravljanje dejavnosti v
športu.

S tem razpisom Občina Radlje ob Dravi v
letu 2003 razpisuje sofinanciranje nasled-
njih vsebin:

1. športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov,

2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. delovanje društev in športnih zvez,
7. izobraževanje, usposabljanje in izpo-

polnjevanje strokovnih kadrov.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavi-

telji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Radlje ob

Dravi,
2. da so registrirani v skladu z zakonom,
3. da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

4. da imajo urejeno evidenco o registrira-
nih tekmovalcih (velja samo za izvajalce ka-
kovostnega in vrhunskega športa), članstvu
ter plačani članarini (velja za športna društva
in športne zveze) in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,

5. redno dostavljajo občini programe de-
javnosti s področja športa, podatke o član-
stvu, poročila o realizaciji programov in do-
seženih rezultatih, kopijo zaključnega raču-
na ter druge zahtevane podatke,

6. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje programov.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi: Pravilnika za sofinanciranje športa
v Občini Radlje ob Dravi in Pravilnika o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika za vredno-
tenje športnih programov v Občini Radlje, ki
ga je Občinski svet občine Radlje ob Dravi
sprejel na 4. redni seji, dne 24. 3. 2003.

IV. Rok za predložitev prijav: rok za prija-
vo je 15 dni po tej objavi.

V. Način predložitve: prijave pošljite v za-
prti kuverti na naslov: Občina Radlje ob Dra-
vi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dra-
vi, s pripisom: “Javni razpis - Sofinanciranje
športa v Občini Radlje za leto 2003“.

Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpi-
sno dokumentacijo dobite pri Janku Mihevu,
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Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7,
2360 Radlje ob Dravi, vsak dan med 8. in
10. uro.

Prijava mora biti dana na obrazcih naroč-
nika. Obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti,
vključno z obveznimi prilogami. K obrazcem
za prijavo predložite poročilo o evidenci re-
gistriranih tekmovalcev (izvajalci kakovostne-
ga in vrhunskega športa) oziroma poročilo o
evidenci članstva in plačani članarini (špor-
tna društva), poročilo o izvedbi programa za
leto 2002, kopijo potrdila o registraciji (ne
sme biti starejše od 6 mesecev), kopijo bi-
lance stanja za leto 2002 in druge zahteva-
ne priloge.

Kontaktni osebi sta: Janko Mihev, tel.
02/88-71-401, 041/567-432 in Bojan Kus,
041/447-657.

Odpiranje prijav bo izvedla Komisija za
šport, ki jo je imenoval župan Občine Radlje
ob Dravi.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe o sofinanciranju športnih programov.

Občine Radlje ob Dravi

Ob-91184

Razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje

strokovne šole, program: poslovni
sekretar

za naslednja predmetna področja:
1. poslovno sporazumevanje v tujem jezi-

ku I (AN),
2. ekonomika in menedžment podjetja,
3. gospodarsko pravo,
4. poslovno sporazumevanje v sloven-

skem jeziku,
5. organizacija poslovanja,
6. računovodstvo in finančno poslovanje,
7. javna uprava,
8. poslovno sporazumevanje v tujem jezi-

ku II (NE/IT),
9. sodobno pisarniško poslovanje,
10. praktično izobraževanje.
Skladno z 92. in 96. členom Zakona o

organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01) bo naziv predavatelj višje šole po-
deljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane po-
goje glede:

– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 91/98 - Odred-
ba o izobrazbi predavateljev in drugih stro-
kovnih delavcev v programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe Poslovni sekretar),

– delovne dobe - najmanj 3 leta delovnih
izkušenj,

– vidnih dosežkov na strokovnem podro-
čju (Ur. l. RS, št. 72/01 - Kriteriji za določi-
tev vidnih dosežkov na strokovnem področju
za pridobitev naziva predavatelj višje šole).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev pošljite v 14 dneh, na naslov: Šolski
center Postojna, Višja strokovna šola, Cesta
v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom
“prijava na razpis“.

Šolski center Postojna

Št. 46502-0020/2003-43/06 Ob-91214
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena sta-
tuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št.
43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov
33. in 4. seje Sveta mestne občine Kranj z
dne 2. 5. 2002 in 19. 3. 2003 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – stanovanje št. 34, v 3.

nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na
zemljišču parcelna številka 919/14, k.o.
Kranj, na naslovu Šorlijeva ulica 8, v Kranju,
v skupni izmeri 24,90 m2, za izklicno ceno
6,164.687 SIT.

2. Nepremičnina – del zemljišča parcel-
na številka 104/17, k.o. Drulovka, vpisane-
ga pri vl. št. 579, v približni izmeri 108 m2,
za izklicno ceno 73 EUR/m2 zemljišča (pla-
čljivo v SIT po srednjem tečaju Banke Slove-
nije za EUR na dan plačila).

Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in do-
stopnosti do podzemne komunalne infra-
strukture.

3. Nepremičnina – poslovni prostor v pri-
tličju in I. nadstropju poslovno stanovanjske
hiše na Glavnem trgu 2, v Kranju, v izmeri
351,70 m2, stoječo na parc. št. 11, vpisano
v vl. št. 329, k.o. Kranj, za izklicno ceno
72,875.426 SIT.

Nepremičnina je obremenjena z najem-
nim razmerjem.

4. Nepremičnina – poslovni prostor v pri-
tličju poslovno stanovanjske hiše na Koroški
cesti 26 v Kranju, v izmeri 58,30 m2, stoječo
na parc. št. 881/3, vpisano v vl. št. 2138,
k.o. Kranj, za izklicno ceno 15,960.983 SIT.

Nepremičnina je obremenjena z najem-
nim razmerjem.

5. Nepremičnina – poslovni prostor v pri-
tličju poslovno stanovanjske hiše na Cankar-
jevi ulici 8 v Kranju, v izmeri 38,50 m2, stoje-
čo na parc. št. 125, vpisano v vl. št. 159,
k.o. Kranj, za izklicno ceno 8,093.932 SIT.

6. Nepremičnina – poslovni prostor v pri-
tličju na Vodopivčevi ulici 19 v Kranju, v izmeri
52,40 m2, stoječo na parc. št. 435, vpisano
v vl. št. 216, k.o. Kranj, za izklicno ceno
6,792.808 SIT.

Nepremičnina je obremenjena z najem-
nim razmerjem.

7. Nepremičnina – poslovni prostor v
I. nadstropju poslovno stanovanjske hiše v
Tavčarjevi ulici 22 v Kranju, v izmeri 58,50 m2,
stoječo na parc. št. 11, vpisano v vl. št. 329,
k.o. Kranj, za izklicno ceno 10,013.671 SIT.

Nepremičnina je obremenjena z najem-
nim razmerjem.

II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dra-
žbi, ki bo v četrtek, 24. 4. 2003, ob 11. uri v
sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna obči-
na Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

III. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije in tej predložijo dokazilo
o plačilu kavcije.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb mo-
rajo na javni dražbi predložiti notarsko over-
jeno pisno pooblastilo, fizična oseba pa se
izkaže z osebnim dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati kavcijo v višini 10 odstotkov izklicne
cene nepremičnine, ki jo bo dražil. Kavcijo
je potrebno nakazati na račun št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj,
z navedbo “Plačilo kavcije za javno dražbo“ z

oznako točke, pod katero se nahaja nepre-
mičnina, za katero se plačuje kavcija. Pred
začetkom javne dražbe se mora dražitelj iz-
kazati s potrjenim potrdilom o plačilu kavcije.

Plačana kavcija se bo kupcu vračunala v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
desetih dneh po končani dražbi.

IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njego-
vo kavcijo.

V. Kupnino  za  nepremičnino  bo  iz-
brani ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj,
v roku določenim s pogodbo, oziroma naj-
kasneje v roku 8 dni po sklenjenem notar-
skem zapisu, oziroma v roku 8 dni po ove-
ritvi pogodbe pri notarju.

VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine ter druge morebitne
stroške na podlagi pogodbe in stroške no-
tarja plača kupec.

VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije

ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za

nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s
pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predlo-
žiti veljavno pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena za m2 lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,

5. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena pod 1,000.000 SIT lahko dvi-
gajo ceno za večkratnik zneska 10.000 SIT,

6. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik
zneska 50.000 SIT,

7. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko dvi-
gajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,

8. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,

9. na draži uspe dražitelj, ki ponudi najvi-
šjo ceno,

10. dražba je končana, ko voditelj dra-
žbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,

11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe,

12. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.

VIII. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po celotnem plačilu kupni-
ne in stroškov.

IX. Za nepremičnine pod točko I./2. mora
dražitelj plačati kavcijo v višini 183.000 SIT.

Za nepremičnino pod točko I./2. se bo
upoštevalo draženje iz točke VII./4., pri če-
mer se bo pri končni ceni upoštevala izklicna
cena v EUR/m2, povečana za znesek, dose-
žen z draženjem izraženim v SIT/m2.

X. Natančnejše podatke o nepremični-
nah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in pre-
moženjske zadeve.

Mestna občina Kranj
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Javne dražbe

Ob-91245
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330

Mozirje, objavlja na podlagi sklepa občin-
skega sveta

javno dražbo
nepremičnin v lasti občine Mozirje
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanjska hiša in zemljišče, Nove

Trate 44, Mozirje (center Mozirja), parc.
št. 230 – stavbišče dvorišče v skupni izme-
ri 413 m2 in parc. št. 531/5 – nezazidano
stavbno zemljišče v skupni izmeri 892 m2,
vse k.o. Mozirje, last 1/1 celote. Izklicna
cena: 20,016.100 SIT.

2. Stara OŠ šola v Rečici ob Savinji
št. 55, parc. št. 9s – stavbišče v skupni
izmeri 2.151 m2, k.o. Rečica ob Savinji, last
1/1 celote. Posest dveh prostorov katere
uporablja vrtec preide na kupca v roku 18
mesecev po podpisu pogodbe. Izklicna ce-
na: 65,000.000 SIT.

3. Objekt (strelišče) s funkcionalnim
zemljiščem v Brezju pri Mozirju, parc.
št. 305/3 – dvorišče v izmeri 291 m2 in
poslovna stavba v izmeri 84 m2, k.o. Brez-
je, last 1/1 celote. Izklicna cena:
7,298.894 SIT.

4. Objekt vodno črpališče in zemljišče v
Lokah pri Mozirju, parc. št. 211/2 – travnik
v skupni izmeri 1217 m2, parc. št. 103s –
funkcionalni objekt v skupni izmeri 62 m2,
parc. št. 104s – funkcionalni objekt v sku-
pni izmeri 5 m2, vse k.o. Loke, last 1/1
celote. Izklicna cena: 4,159.749 SIT.

5. Trisobno stanovanje v mansardi v sta-
novanjskem bloku v Rečici ob Savinji 107a,
velikost 68,33 m2, Izklicna cena: 6,713.470
SIT.

6. Proda se solastniški delež na stano-
vanjski hiši in gosp. objektu, parc. št. 7s –
stanovanjska stavba v skupni izmeri 181 m2,
parc. št. 8s – stavbišče v skupni izmeri
59 m2, vse k.o. Spodnja Rečica, last 1/2
celote. Izklicna cena: 502.013 SIT.

II. Pod pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo, fizične

osebe, ki bodo pred začetkom dražbe pre-
dložile potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije ali osebno izkaznico (izdano po
20.6.1998), pravne osebe, pa sklep o re-
gistraciji v Republiki Sloveniji ter pooblastilo
osebi, ki draži za zastopanje na javni dražbi.

Dražitelj mora vplačati varščino v višini
10% od izklicne cene. Varščino dražitelj
vplača na transakcijski račun
št. 01279-0100018729, pri UJP Urad Ža-
lec, s pripisom ‘’varščina za nepremičnino
pod zaporedno številko __”.

Dražitelju, ki na javni dražbi ne bo uspel,
bo varščina vrnjena brez obresti v treh dneh
po končani javni dražbi, uspelemu dražitelju
pa bo vračunana v kupnino.

Na javni dražbi lahko sodelujejo tiste
pravne in fizične osebe, ki bodo v začetku
javne dražbe predložile potrjen virmanski
nalog ali potrjeno položnico o plačilu var-
ščine.

Izklicna cena se bo na javni dražbi pove-
čevala za 1% izklicne cene za nepremični-

ne vpisane pod zaporedno št. 1 in 2, za
nepremičnine pod zaporedno št. 3, 4, 5,
se bo povečevala za 2% za nepremičnine
pod zaporedno št. 6 pa se bo povečevala
za 5%.

Javna dražba bo potekala v zaporedju
kot si sledijo nepremičnine.

Kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh
po javni dražbi; če v tem času pogodbe ne
podpiše, se varščina zadrži.

Kupec mora plačati kupnino v 30 dneh
po sklenitvi pogodbe, pri čemer se varščina
všteva v kupnino. Če preostanka kupnine
ne plača v tem roku, velja, da je odstopil od
nakupa in se varščina zadrži.

Stroške sestave pogodbe in davek na
promet nepremičnin plača prodajalec. Stro-
ške overitve pogodbe pri notarju in stroške
zemljiškoknjižnega prepisa poravna kupec.

Lastninska pravica preide na kupca po
plačilu celotne kupnine razen za nepremič-
nino pod zaporedno št. 2, kjer je zgoraj na-
veden pogoj.

Nepremičnine so naprodaj po sistemu
‘’videno-kupljeno”.

Javna dražba bo: 16. 4. 2003 ob 10. uri
v sejni sobi Občine Mozirje, Savinjska ce-
sta 7, Mozirje.

Vse informacije (ogled nepremičnin) so
na voljo v podjetju HABIT d.o.o., Velenje pri
Tomažu Pungartniku ali na
tel. 03/898-16-00 ali 041/665-223.

Občina Mozirje

Ob-91516

Javna dražba
 za prodajo stanovanj

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, 1000
Ljubljana.

I. Predmet prodaje so naslednja stano-
vanja:

1. Dvosobno stanovanje št. 10 v tretjem
nadstropju na Postojnski cesti 9, v Pivki
(prazno), v skupni površini 55,27 m2, leto
izgradnje 1970. Izhodiščna cena je
5,943.000 SIT.

2. Garsonjera št. 24 v V. nadstropju, Bi-
zeljska c. 18 v Brežicah (prazno); v skupni
površini 23,32 m2, leto izgradnje 1966. Iz-
hodiščna cena 2,638.000 SIT.

3. Garsonjera št. 23 v V. nadstropju, Bi-
zeljska c. 18 v Brežicah (prazno); v skupni
površini 23,32 m2, leto izgradnje 1966. Iz-
hodiščna cena 2,196.000 SIT.

4. Dvosobno stanovanje št. 2 v pritličju,
Bizeljska c. 29 v Brežicah (prazno); v sku-
pni površini 50,55 m2, leto izgradnje 1957.
Izhodiščna cena 5,329.000 SIT.

5. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti,
Cankarjeva ul. 17 v Brežicah (prazno); v sku-
pni površini 61,14 m2, leto izgradnje 1956.
Izhodiščna cena 3,211.000 SIT.

6. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti,
Cankarjeva ul. 20 v Brežicah (prazno); v
skupni površini 58,39 m2, leto izgradnje
1955. Izhodiščna cena 3,383.000 SIT.

7. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti,
Cankarjeva ul. 22 v Brežicah (prazno); v
skupni površini 61,14 m2, leto izgradnje
1955. Izhodiščna cena 3,544.000 SIT.

8. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.,
C. IV. Prekomorske 8 v Ajdovščini (prazno);
v skupni površini 63,55 m2, leto izgradnje
1960. Izhodiščna cena 7,039.000 SIT.

9. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.,
Gradnikove brigade 11 v Vipavi (prazno);
v skupni površini 68,38 m2, leto izgradnje
1955. Izhodiščna cena 5,741.000 SIT.

10. Dvosobno stanovanje št. 6 v II.
nad., Gradnikove brigade 15 v Vipavi
(prazno), v skupni površini 48,35 m2, leto
izgradnje 1976. Izhodiščna cena
5,111.000 SIT.

11. Garsonjera št. 1 v pritličju, Gradni-
kove brigade 6 v Vipavi (prazno), v skupni
površini 24,32 m2, leto izgradnje 1961. Iz-
hodiščna cena 2,752.000 SIT.

12. Dvosobno stanovanje št. 3 v I. nad.,
Gradnikove brigade 6 v Vipavi (prazno), v
skupni površini 48,59 m2, leto izgradnje
1961. Izhodiščna cena 5,618.000 SIT.

13. Dvosobno stanovanje št. 2 v pritli-
čju, Gradnikove brigade 8 v Vipavi (prazno),
v skupni površini 48,50 m2, leto izgradnje
1961. Izhodiščna cena 5,407.000 SIT.

14. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.,
Kidričevo naselje 1 v Postojni (prazno), v
skupni površini 63,27 m2, leto izgradnje
1959. Izhodiščna cena 8,980.000 SIT.

15. Dvosobno stanovanje št. 6 v II. nad.,
Kidričevo naselje 13 v Postojni (prazno), v
skupni površini 54,99 m2, leto izgradnje
1961. Izhodiščna cena 7,922.000 SIT.

16. Garsonjera št. 2 v kleti, Kidričevo
naselje 14 v Postojni (prazno), v skupni po-
vršini 23,68 m2, leto izgradnje 1961. Izho-
diščna cena 1,597.000 SIT.

17. Dvosobno stanovanje št. 3 v I. nad.,
Kidričevo naselje 14 v Postojni (prazno), v
skupni površini 55,17 m2, leto izgradnje
1961. Izhodiščna cena 7,843.000 SIT.

18. Dvosobno stanovanje št. 14 v III.
nad, Kidričevo naselje 23 v Postojni (praz-
no) v skupni površini 48,33 m2, leto iz-
gradnje 1968. Izhodiščna cena
7,204.000 SIT.

19. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.,
Kidričevo naselje 3 v Postojni (prazno), v
skupni površini 63,27 m2, leto izgradnje
1959. Izhodiščna cena 8,977.000 SIT.

20. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritli-
čju, Kidričevo naselje 4 v Postojni (prazno),
v skupni površini 62,53 m2, leto izgradnje
1959. Izhodiščna cena 7,909.000 SIT.

21. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.,
Kraigherjeva 10 v Postojni (prazno), v sku-
pni površini 57,33 m2, leto izgradnje 1959.
Izhodiščna cena 7,905.000 SIT.

Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem naročilu na tel. štev. 01/471-17-96.

II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti

po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 3,000.000 SIT

za 100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT

za 200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT

za 300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT

za 400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT

za 500.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v

slovenskem jeziku.
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4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.

5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-0120000. Po opravlje-
ni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.

6. Način in rok plačila: najugodnejši draži-
telj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Mini-
strstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
sklic 18 19119-7141998-0120000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo ude-
ležbo in predložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (štev. banke in štev.
računa) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponud-
nik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko števil-
ko.

8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo

o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03). Nadzor nad izvedbo javne
dražbe izvaja pristojna komisija.

9. Datum, čas in kraj javne dražbe
a) Stanovanja bodo na javni dražbi dne

23. 4. 2003 ob 9. uri.
Sam potek javne dražbe se bo odvijal v

sejni sobi, št. 327, III. nad., na naslovu: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za obrambo RS,
Služba za gospodarjenje z nepremičninami,
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-21/03-0515 Ob-91136
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-

tev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 122-1/99 Ob-91138
Center za socialno delo Kamnik, Ljub-

ljanska 1, 1241 Kamnik, po sklepu Sveta
Centra razpisuje prosto delovno mesto

direktorja.
Poleg splošnih zakonskih pogojev mo-

rajo kandidati izpolnjevati še naslednje:
– visoka ali višja strokovna izobrazba so-

cialne, psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin, upravne, pravne ali
sociološke smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit s področja socialnega

varstva.
Mandat traja 4 leta.
Delovno razmerje bomo sklenili za ne-

določen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o šol-

ski izobrazbi in opisom delovnih izkušenj poš-
ljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Center za socialno delo Kamnik, Ljubljanska
1, 1241 Kamnik – za razpisno komisijo.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni.
Center za socialno delo Kamnik

Št. 111-13/2003 Ob-91155
Ministrstvo za pravosodje objavlja raz-

pis:
Na podlagi 3. člena Pravilnika o pogojih

in postopku za vpis v register oseb za daja-
nje brezplačne pravne pomoči (Uradni list
RS, št. 83/01) – za pridobitev soglasja za
dajanje brezplačne pravne pomoči:

– 2 osebi za območje sodnega okro-
žja v Ljubljani,

– 3 osebe za območje sodnega okro-
žja Celje,

– 2 osebi za območje sodnega okro-
žja Koper,

– 1 oseba za območje sodnega okro-
žja Kranj,

– 2 osebi za območje sodnega okro-
žja Krško,

– 3 osebe za območje sodnega okro-
žja Maribor,

– 3 osebe za območje sodnega okro-
žja Murska Sobota,

– 3 osebe za območje sodnega okro-
žja Nova Gorica,

– 3 osebe za območje sodnega okro-
žja Novo mesto,

– 3 osebe za območje sodnega okro-
žja Ptuj,

– 2 osebi za območje sodnega okro-
žja Slovenj Gradec.

Razpisni pogoji
Vloga osebe za izdajo soglasja mora vse-

bovati:
– izpisek iz rojstne matične knjige in do-

kazilo o stalnem bivanju na območju Repu-
blike Slovenije za fizično osebo;

– izpisek iz sodnega registra oziroma
druge uradne evidence, če gre za pravno
osebo;

– dokazilo o upravičenosti opravljanja
pravnega svetovanja po predpisih, po kate-

rih so pravne osebe ustanovljene oziroma
po katerih fizične osebe opravljajo pravno
svetovanje kot svoboden poklic;

– dokaz, da je oseba univerzitetni diplo-
mirani pravnik oziroma pravnica z opravlje-
nim pravniškim državnim izpitom oziroma
po delodajalcu overjeno pogodbo o zapo-
slitvi z univerzitetnim diplomiranim pravni-
kom oziroma pravnico z opravljenim pravni-
škim državnim izpitom;

– dokazilo, da oseba razpolaga z ustrez-
nimi prostori in opremo za opravljanje de-
javnosti brezplačne pravne pomoči.

Pisne prijave in dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-91158
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,

1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 243. in
244. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur.
l. RS, št. 64/01) delovno mesto s posebni-
mi pooblastili in odgovornostmi

glavnega tajnika Univerze v Ljublja-
ni.

Delovno mesto se objavlja za dobo šest-
ih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidati morajo:
– imeti univerzitetno izobrazbo pravne

smeri,
– aktivno obvladati slovenski in vsaj še

en svetovni jezik,
– imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na

vodstvenih delovnih mestih in
– imeti vodstvene in organizacijske spo-

sobnosti.
Vsebina dela glavnega tajnika je oprede-

ljena v 242. členu Statuta Univerze v Ljub-
ljani.

Podrobne informacije o objavljenem de-
lovnem mestu dobijo kandidati vsak dan v
času objave od 9. do 12. ure pri pomočni-
ku glavnega tajnika za splošno in pravno
področje na tel. 01/241-85-20.

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovne-
ga mesta vložijo v 8 dneh po objavi na na-
slov: Univerza v Ljubljani, p.p. 362, Kon-
gresni trg 12, 1001 Ljubljana, s pripisom na
kuverti “objava za glavnega tajnika”.

S prijavljenimi kandidati, ki bodo izpol-
njevali pogoje za zasedbo delovnega me-
sta, bo opravljen razgovor.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Univerza v Ljubljani

Št. 82-03/03 Ob-91180
Svet Varstveno delovnega centra Postoj-

na, Vilharjeva 014, 6230 Postojna, na pod-
lagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu
objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja zavoda.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev izpolnjevati še naslednje:
– visoka ali višja stopnja strokovne izo-

brazbe po 69. členu Zakona o socialnem
varstvu,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri de-
lu z osebami s posebnimi potrebami,

– predložen program dela zavoda.
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Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev in kratkim življenjepisom v ku-
verti z oznako »Ne odpiraj - javni razpis«
sprejema tajništvo zavoda 8 dni po objavi
razpisa.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Izbrani kandidat bo imenovan skladno s
56. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 54/92, 42/92 – odl. US RS,
1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) in
za dobo štirih let v skladu s 33. členom
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91,
45/94, 8/96 in 36/00).

Varstveno delovni center
Postojna

Št. 51/2003 Ob-91212
Svet Osnovne šole Ljubo Šercer Koče-

vje, Reška cesta 6, 1330 Kočevje, razpisu-
je delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja. ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43.
členom Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja. ZOFVI – A (Ur. l.
RS, št. 64/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2003
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah, pošljite najkasneje v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet OŠ Ljubo Šer-
cer Kočevje, Reška cesta 6, 1330 Kočevje
s pripisom za razpis ravnatelja.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Osnovna šola Ljubo Šercer, Kočevje

Ob-91247
Svet Centra za socialno delo Slovenska

Bistrica razpisuje na podlagi 32. člena Sta-
tuta delovno mesto

direktorja Centra za socialno delo
Slovenska Bistrica.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, uprav-
ne, pravne ali sociološke smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju socialnega varstva,

– da ima strokovni izpit s področja soci-
alnega varstva.

Direktor bo imenovan za 4 leta. Začetek
dela 13. 6. 2003.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, z opisom dosedanjega dela ter vizij
razvoja Centra za socialno delo pošljite v
roku 8 dni od objave razpisa na naslov:
Center za socialno delo Slovenska Bistrica,

Ljubljanska c. 16, 2310 Slov. Bistrica, s pri-
pisom »Za razpisno komisijo – Ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.

Center za socialno delo
Slovenska Bistrica

Ob-91277
Na podlagi 22., 23., 24. in 25. člena

statuta Zdravstvenega doma Trbovlje in skle-
pa s seje sveta zavoda z dne 12. 3. 2003,
svet zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje
razpisuje

direktorja ZD Trbovlje
za mandatno dobo 4 leta.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo medicinske,
pravne ali ekonomske smeri ter pridobljena
znanja iz zdravstvenega managementa oziro-
ma, da je specialist medicinskih strok, ki se
opravljajo v Zdravstvenem domu Trbovlje,

– da ima 5 let delovnih izkušenj v svoji
stroki,

– da je državljan Republike Slovenije,
– da predloži program dela.
Kandidati naj svoje prijave opremijo z

dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici
z oznako »za razpis« in jih pošljejo na na-
slov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, Trbovlje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.

Zdravstveni dom Trbovlje

Ob-91521
Svet zavoda Ljudske knjižnice Metlika

objavlja  javni razpis za delovno mesto
poslovnega in programskega direk-

torja
javnega zavoda Ljudska knjižnica Metli-

ka.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor

izpolnjuje splošne, z zakonom določene po-
goje ter posebne pogoje:

1. višja ali visoka izobrazba družboslov-
ne ali humanistične smeri,

2. vsaj pet let delovnih izkušenj,
3. poznavanje dejavnosti s področja de-

la zavoda,
4. aktivno znanje vsaj enega svetovnega

jezika,
5. organizacijske, strokovne in vodstve-

ne sposobnosti, kar dokazuje s svojim mi-
nulim delom.

Kandidat mora k svoji kandidaturi poleg
potrebnih dokazil priložiti tudi razvojni pro-
gram dela zavoda, kratek življenjepis in po-
trdilo o državljanstvu.

Izbrani kandidat bo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi imenovan za direktorja
za 5 let.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo pri-
spele v roku 8 dni od objave razpisa na
naslov: Ljudska knjižnica Metlika, Cesta
bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika.

Prijave morajo biti predložene v zaprti
ovojnici, opremljene z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na razpis za direktorja«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v roku 30 dni od dneva objave tega
javnega razpisa.

Ljudska knjižnica Metlika

Druge objave

Št. 26/03 Ob-91397
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02)
in v skladu z Uredbo o odprodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in
61/99), Uredbo o pridobivanju, razpolaga-
nju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter
sklepa Občinskega sveta občine Kungota
na 3. redni seji občinskega sveta z dne
19. 2. 2003 objavlja Občina Kungota

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
1. Predmet: prodaje:
a) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se

nahaja na parc. št.: 231/7, k.o. Slatinski
dol v velikosti 799 m2, 231/9, k.o. Slatinski
dol v velikosti 875 m2, 231/10, k.o. Slatin-
ski dol v velikosti 788 m2, 231/1, k.o. Sla-
tinski dol v velikosti 919 m2. Prodajna cena
zemljišč je najmanj tolarska protivrednost
11,04 EUR po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila.

b) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št.: 172/2, k.o. Slatinski
dol v velikosti 1242 m2, 204/2, k.o. Slatin-
ski dol v velikosti 230 m2. Prodajna cena
zemljišč je najmanj tolarska protivrednost
10 EUR po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je na dan plačila.

c) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja 657, k.o. Kozjak v velikosti
7.869 m2, 658, k.o. Kozjak v velikosti
795 m2, 659, k.o. Kozjak v velikosti
878 m2. Prodajna cena zemljišč je najmanj
tolarska protivrednost 8,50 EUR po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

d) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se na-
haja na parc. št. 916/2, k.o. Kozjak v velikosti
3544 m2. Prodajna cena zemljišča je najmanj
tolarska protivrednost 11,24 EUR po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

e) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 641/1, k.o. Zg. Kungo-
ta v velikosti 20.73o m2 in 641/2 – del,
k.o. Zg. Kungota v velikosti 2.196 m2. Pro-
dajna cena zemljišč je najmanj tolarska pro-
tivrednost 10,04 EUR po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

f) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 128/1, k.o. Plač v veli-
kosti 1.600 m2. Prodajna cena zemljišč je
najmanj tolarska protivrednost 15,18 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.

g) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 68/10, k.o. Plintovec v
velikosti 2.000 m2. Prodajna cena zemljišč
je najmanj tolarska protivrednost 12,40 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.

Zemljišča pod točkami od b do g so
postala last Občine Kungota z ozirom na
57. člen Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS,
št. 22/00).
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2. DDV je vključen v ceno in ga plača
kupec. Stroške overitve podpisa prodajne
pogodbe plača kupec sam. Zemljiškoknjiž-
ni prepis nepremičnine, ki je predmet pro-
daje, uredi in plača kupec sam, vendar šele
po plačilu celotne kupnine

3. Druga določila: na razpis se lahko
prijavijo:

– fizične osebe, ki se izkažejo da so dr-
žavljani RS,

– pravne osebe, ki so registrirane in ima-
jo sedež v RS.

V pisni ponudbi morajo interesenti
predložiti:

– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje,
– ponujeno ceno,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu

RS,
– pravne osebe: izpisek iz sodnega re-

gistra, iz katerega je razvidno, da imajo se-
dež v RS in ustrezno overjeno pooblastilo
za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vla-
ga pooblaščenec.

Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.

Pisne ponudbe morajo biti poslane s pri-
poročeno pošiljko v 15 dneh od objave te-
ga razpisa na naslov: Občina Kungota, Plin-
tovec 1, 2201 Zg. Kungota, z oznako »Po-
nudba za javno zbiranje ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča v občini
Kungota« – ne odpiraj!”.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni za-
vezan skleniti pogodbo o prodaji z najbolj-
šim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

Vse informacije v zvezi s to objavo dobi-
jo zainteresirani na Občinskem uradu obči-
ne Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungo-
ta, pri Miran Zupetu ali po telefonu
02/655-05-03.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija v
roku 5 dni od poteka razpisa. Odpiranje
ponudb ni javno. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše
plačilne pogoje.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15
dneh po prejemu obvestila o izbiri in pla-
čati kupnino v pogodbenem roku, sicer
bo pogodba razveljavljena, varščina pa za-
držana.

Občina Kungota

Ob-91288
Stečajni dolžnik je lastnik treh sklopov

nepremičnin, in sicer upravnega poslopja
s pripadajočimi zemljišči na območju k.o.
Mele s približno površino zemljišč
11.572 m2, kompleksa zemljišč ob Avto-
portu prav tako na območju k.o. Mele s
površino 39.363 m2 in kompleksa zemljišč
na območju bivšega glinokopa opekarne
Gornja Radgona s površino 54.677 m2.
Podatki o vseh nepremičninah s pripadajo-
čo dokumentacijo se nahajajo na sedežu
stečajnega dolžnika.

Ker gre za velike komplekse zazidanih
oziroma nezazidanih stavbnih zemljišč, ste-
čajni upravitelj z namenom zbiranja informa-
cij o možnostih prodaje v soglasju s stečaj-
nim senatom

poziva

vse morebitne zainteresirane kupce po-
sameznih delov omenjenih kompleksov
stavbnih zemljišč, da se zglasijo na sedežu
stečajnega dolžnika in izkažejo svoj inte-
res za nakup navedenih stavbnih zemljišč
po delih, saj v tem primeru stečajni dolžnik
izdela parcelacijo v skladu z interesi kup-
cev.

Vsi zainteresirani kupci se lahko oglasijo
na sedežu stečajnega dolžnika na Ljutomer-
ski 29 v Gornji Radgoni, 10. ali 11. aprila
2003 ob 13. uri ali po poprejšnjem dogo-
voru na tel. 02/56-11-651. Kontaktna ose-
ba je Majda Kozic.

Stečajni upravitelj

Ob-91362
Podjetje SGP Kograd Igem Dravograd

d.d., Selovec 83, 2372 Šentjanž pri Dravo-
gradu, objavlja prodajo poslovnega objekta
“Žaga” s pripadajočo opremo, na parc.
št. 16/19, k.o. Selovec Štajerski za ceno
45 milijonov SIT. Vse ostale informacije gle-
de predmeta prodaje lahko zainteresirani
pridobijo na sedežu prodajalca. Ponudba
velja 8 dni po tej objavi.

SGP Kograd Igem Dravograd d.d.

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih

pridelkov oziroma živil

Ob-91364
Urad RS za priznavanje označb kmetij-

skih pridelkov oziroma živil pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na
podlagi drugega odstavka 8. člena Pravilni-
ka o postopkih za priznavanje označb po-
sebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 44/02) objavlja

obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe

geografskega porekla za SLOVENSKI
MED

18. 3. 2003 je Urad RS za priznavanje
označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v
nadaljevanju: urad), Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, prejel popolno vlogo za priznanje
označbe geografskega porekla za:

SLOVENSKI MED

Vlagatelj: Čebelarska zveza Sloveni-
je, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica.

Vloga se vodi pod št: 324-33/2002.
Specifikacija in poročilo o posebnostih sta
na vpogled javnosti in vsem zainteresiranim
v uradu (Dunajska 56, 58, VIII. nadstropje,
soba 810) ob predhodni najavi na tel. 01/
478-90-08 vsak delovni dan od 9. do 11.
ure, 21 dni po objavi tega obvestila.

Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Urad RS za priznavanje označb kmetijskih

pridelkov oziroma živil, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-08-21102-162/2002-14 Ob-91152

Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-
vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Prosenc Osterc
Ines, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Pro-
senc Osterc Ines, roj. 23. 12. 1975, s pri-
javljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Ulica bratov Učakar 88, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 0301-321-32/01 Ob-91160
Upravna enota Ribnica izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99), v zvezi s 55. členom Zakona o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 59/96), po pooblastilu
št. 0101-032-5/2002 z dne 6. 8. 2002, v
postopku komasacije zemljišč, v zadevi po-
stavitve začasnega zastopnika komasacij-
skim udeležencem Mariji Malenšek in trem
nečakom od Marije Malenšek, vsi živeči v
ZDA, po uradni dožnosti, naslednji sklep:

1. Komasacijskim udeležencem Mariji
Malenšek in trem nečakom od Marije Ma-
lenšek, vsi živeči v ZDA, se v postopku ko-
masacije zemljišč postavi začasni zastopnik,
in sicer Leopold Zobec, roj. 25. 11. 1943,
stanujoč Blate 2, Dolenja vas.

2. Začasni zastopnik bo imenovane ko-
masacijske udeležence zastopal v postop-
ku komasacije in zanje opravljal vsa dejanja
pri komasaciji zemljišč.

3. Funkcija začasnega zastopnika traja to-
liko časa, dokler se ne pojavijo sami koma-
sacijski udeleženci oziroma dokler si ne ime-
nujejo svojega pooblaščenca v Sloveniji.

Št. 0301-321-32/01 Ob-91161
Upravna enota Ribnica izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99), v zvezi s 55. členom Zakona o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
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št. 59/96), po pooblastilu
št. 0101-032-5/2002 z dne 6. 8. 2002, v
postopku komasacije zemljišč, v zadevi po-
stavitve začasnega zastopnika komasacij-
skim udeleženkam Emiliji Gorše in Julijani
Gorše, obe živeči v Argentini, po uradni dož-
nosti, naslednji sklep:

1. Komasacijskima udeleženkama Emili-
ji Gorše in Julijani Gorše, obe živeči v Ar-
gentini, se v postopku komasacije zemljišč
postavi začasni zastopnik, in sicer Leopold
Dejak, roj. 8. 11. 1949, stanujoč Dolenja
vas, Humec 3.

2. Začasni zastopnik bo imenovani ko-
masacijski udeleženki zastopal v postopku
komasacije in zanju opravljal vsa dejanja pri
komasaciji zemljišč.

3. Funkcija začasnega zastopnika traja to-
liko časa, dokler se ne pojavita sami koma-
sacijski udeleženki oziroma dokler si ne ime-
nujeta svojega pooblaščenca v Sloveniji.

Št. 0301-321-32/01 Ob-91162
Upravna enota Ribnica izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99), v zvezi s 55. členom Zakona o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 59/96), po pooblastilu
št. 0101-032-5/2002 z dne 6. 8. 2002, v
postopku komasacije zemljišč, v zadevi po-
stavitve začasnega zastopnika komasacij-
skim udeležencem Alojziju Bojcu, Dolenja
vas, Ul. Petra Kozine 11, Francu Bojcu, Do-
lenja vas 54, Frančišku Bojcu, Dolenja vas,
Lončarska 35, Mary Foran, Seatel, ZDA,
Johanu Gnidica, Dolenja vas 60, Bojanu
Goršetu in Vojku Goršetu, oba Pulska 6,
Rijeka, Hrvaška, Mariji Levstek, Dolenja vas
50, Val Miller, Hollywood, Kalifornija, ZDA,
Albini Nikolič, Borisa Kidriča 129, Šibenik,
Hrvaška, Mariji Pahulje, Dolenja vas 21, Ve-
ri Russell, Malibu, Kalifornija, ZDA, Francu
Zobcu, Dolenja vas, Lončarska 43, Janezu
Tekavcu, Amerika, Dragu Kozina, Haupt-
strasse 259-261, Koeln, Nemčija, Ignaciju
Mrharju, Kanada, Borislavu Vidervolu, Max
– Bergnann str. 21, Woertham Rhein, Nem-
čija, Moniki Vidervol, Neutharder str. 7,
Karlsdorf – Neuthard, Nemčija, po uradni
dožnosti, naslednji sklep:

1. Komasacijskim udeležencem Alojziju
Bojcu, Dolenja vas, Ul. Petra Kozine 11,
Francu Bojcu, Dolenja vas 54, Frančišku
Bojcu, Dolenja vas, Lončarska 35, Mary
Foran, Seatel, ZDA, Johanu Gnidica, Dole-
nja vas 60, Bojanu Goršetu in Vojku Gorše-
tu, oba Pulska 6, Rijeka, Hrvaška, Mariji
Levstek, Dolenja vas 50, Val Miller, Holly-
wood, Kalifornija, ZDA, Albini Nikolič, Bori-
sa Kidriča 129, Šibenik, Hrvaška, Mariji Pa-
hulje, Dolenja vas 21, Veri Russell, Malibu,
Kalifornija, ZDA, Francu Zobcu, Dolenja
vas, Lončarska 43, Janezu Tekavcu, Ameri-
ka, Dragu Kozina, Hauptstrasse 259-261,
Koeln, Nemčija, Ignaciju Mrharju, Kanada,
Borislavu Vidervolu, Max – Bergnann
str. 21, Woertham Rhein, Nemčija, Moniki
Vidervol, Neutharder str. 7, Karlsdorf – Ne-
uthard, Nemčija, se v postopku komasacije
zemljišč postavi začasni zastopnik, in sicer
Franc Mikulič, roj. 19.07.1959, stanujoč Gr-
čarice 5 a, Dolenja vas.

2. Začasni zastopnik bo imenovane ko-
masacijske udeležence zastopal v postop-

ku komasacije in zanje opravljal vsa dejanja
pri komasaciji zemljišč.

3. Funkcija začasnega zastopnika traja to-
liko časa, dokler se ne pojavijo sami koma-
sacijski udeleženci oziroma dokler si ne ime-
nujejo svojega pooblaščenca v Sloveniji.

Št. 0301-321-32/01 Ob-91163
Upravna enota Ribnica izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99), v zvezi s 55. členom Zakona o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 59/96), po pooblastilu
št. 0101-032-5/2002 z dne 6. 8. 2002, v
postopku komasacije zemljišč, v zadevi po-
stavitve začasnega zastopnika komasacijski-
ma udeležencema Janezu Goršetu, živeče-
mu v Detroitu, ZDA in Leopoldu Goršetu,
živečemu v Kanadi, po uradni dožnosti, na-
slednji sklep:

1. Komasacijskima udeležencema Jane-
zu Goršetu, živečemu v Detroitu, ZDA in
Leopoldu Goršetu, živečemu v Kanadi, se v
postopku komasacije zemljišč postavi zača-
sni zastopnik, in sicer Aleš Černe,
roj. 16.07.1969, stanujoč Rakitnica 17, Do-
lenja vas.

2. Začasni zastopnik bo imenovana ko-
masacijska udeleženca zastopal v postop-
ku komasacije in zanju opravljal vsa dejanja
pri komasaciji zemljišč.

3. Funkcija začasnega zastopnika traja
toliko časa, dokler se ne pojavita sama ko-
masacijska udeleženca oziroma dokler si
ne imenujeta svojega pooblaščenca v Slo-
veniji.

Št. 351-909/01-04 Ob-91189
Republika Slovenija, Upravna enota

Kranj, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00,
52/02), 44. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 52/02) in pooblastila na-
čelnika Upravne enote Kranj,
št. 32-1/95-12 z dne 14. 11. 1995), v za-
devi izdaje gradbenega dovoljenja naslednji
sklep

1. Pravnim naslednikom pokojne Marije
Hafner, Zg. Bitnje 48, Žabnica, se v po-
stopku izdaje gradbenega dovoljenja za
gradnjo stanovanjske hiše na zemljišču
parc. št. 65/13 k.o. Bitnje, postavi začas-
nega zastopnika Marka Dijaka, Finžgarjeva
15, Kranj.

2. Začasni zastopnik bo zastopal pravne
naslednike v postopku, za katerega je po-
stavljen le toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
pravni nasledniki sami ali njihovi pooblašče-
nici.

3. Začasni zastopnik ima v postopku za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika.

4. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 90312-16/2003 Ob-91218
Območna geodetska uprava Ljubljana iz-

daja na podlagi 21. člena Zakona o geodet-
ski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00 in
110/02-ZGO-1), 9. člena Uredbe o določi-
tvi območnih geodetskih uprav Geodetske
uprave RS, njihovih območij in sedežev (Ur.

l. RS, št. 49/00) in 3. točke 51. člena Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v postop-
ku vzdrževanja zemljiškega katastra po ura-
dni dolžnosti naslednji sklep:

1. V postopku ureditve meje med parce-
lami št. 1611/68, 1611/16, 1611/70 in
1851 vse v k.o. Dolenji Logatec, na zahte-
vo Tikra d.o.o., Logatec, Tovarniška cesta
10, 1370 Logatec, se solastniku parcele
št. 1611/16 – Gradbeno podjetje, Logatec,
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec, ki kot
pravna oseba ne obstaja, zaradi sodelova-
nja v navedenem upravnem postopku ure-
ditve meje ter zavarovanja solastnikovih pra-
vic in pravnih koristi, postavi začasno zasto-
pnico, in sicer: Moljk Širca Antonija, zapo-
slena na Občini Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko toliko časa, dokler ne nastopi zako-
niti zastopnik ali predstavnik oziroma stran-
ka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 90312-1329/2002 Ob-91217
Območna geodetska uprava Ljubljana

izdaja na podlagi 21. člena Zakona o geo-
detski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00 in
110/02-ZGO-1), 9. člena Uredbe o dolo-
čitvi območnih geodetskih uprav Geodet-
ske uprave RS, njihovih območij in sede-
žev (Ur. l. RS, št. 49/00) in 3. točke 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) v postopku vzdrževanja zemljiške-
ga katastra po uradni dolžnosti naslednji
sklep:

1. V postopku ureditve mej parcele
67/2, katastrska občina Gradišče II, na
zahtevo Republike Poljske, Cesta 27. apri-
la 37, Ljubljana, se lastniku parcele 67/8
– Stanovanjski zadrugi Podrožnik, Rožna
dolina, cesta IX, št. 35, ki kot pravna ose-
ba ne obstaja, zaradi sodelovanja v nave-
denem upravnem postopku ureditve meje
ter zavarovanja lastnikovih pravic in prav-
nih koristi, postavi začasno zastopnico, in
sicer: Sabrino Šuštar, zaposleno na Ob-
močni geodetski upravi Ljubljana, Izposta-
vi Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/II, 1000
Ljubljana.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko toliko časa, dokler ne nastopi zako-
niti zastopnik ali predstavnik oziroma stran-
ka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 1341/03-221-4/2003 Ob-91278
Ministrstvo za notranje zadeve na podla-

gi prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) v upravni za-
devi izbrisa politične stranke Stranke neod-
visnih, Celovška 206, Ljubljana, iz registra
političnih strank, po uradni dolžnosti izdaja
naslednji sklep;

Janez Dolenc, roj. 12. 8. 1946, stanu-
joč v Ljubljani, Vošnjakova 8, se postavi za
zaaačsnega zastopnika politične stranke
Stranke neodvisnih. Zastopal jo bo v po-
stopku izbrisa iz registra političnih strank, ki
je uveden po uradni dolžnosti.
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Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/03-028/8-98 Ob-91279

V register političnih strank se pod zapo-
redno številko 17, kjer je vpisana stranka
Liberalna demokracija Slovenije, s krati-
co imena LDS ter sedežem v Ljubljani, Trg
republike 3, vpiše sprememba statuta.

Ob-91359

Liberalna demokracija Slovenije, Trg re-
publike 3, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od

 1. 1. do 31. 12. 2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna 208,530.611,16
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 96,993.715,50
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 62,610.466
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,

ki presegajo trikratno povprečno plačo na delavca v RS 12,904.924
5. Drugi prihodki 38,906.050,23

Celotni prihodki 419,945.766,89
II. Odhodki
1. Stroški volitev 206,622.443,30
2. Drugi stroški in izredni odhodki 391,261.712,65

Celotni odhodek 597,884.155,95
III. Presežek prihodkov nad odhodki –
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 177,938.389,06
V. Presežek prihodkov iz prejšnjih let namenjen pokritju

presežka odhodkov obračunskega obdobja 42,350.966,69
VI. Ugotovljen poslovni izid 135,587.422,37

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-8/2003-5 Ob-91159
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 25.
3. 2003 na podlagi priglasitve koncentra-
cije izdal odločbo, v kateri je skladno s

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 12100-0008/98-008 Ob-91134
Spremenijo se Pravila o organizirano-

sti in delovanju sindikata podjetja RTC
Krvavec, d.d., ki se hranijo pri Upravni enoti
Kranj, in sicer tako, da se v pravilih sindikata
spremeni sedež sindikata, ki se po novem
glasi: Grad 76, Cerklje na Gorenjskem.

Sprememba se z dnem izdaje te odločbe
vpiše v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 124 pri Upravni enoti Kranj.

Št. 024-2/2003-1401 Ob-91135
Pravila Organizacije sindikata delav-

cev Upravne enote Slovenj Gradec, so
bila sprejeta v hrambo na Upravni enoti Slo-
venj Gradec, z odločbo št. 024-2/2002 z
dne 25. 3. 2003 in vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zap. št. 1/2003.

Predsednik sindikata delavcev Upravne
enote in sindikalni zaupnik je Matej Blažun,
njegova namestnica je Tatjana Meh.

Tajnica organizacije sindikata je Jasmina
Andrejc.

Blagajnik organizacije sindikata je Peter
Zupanc.

V izvršni odbor so imenovane: Mateja Pu-
šnik, Katjuša Konečnik Kotnik in Alenka Mit-
njek.

Imenovane članice nadzornega odbora:
Irena Sešelj, Terezija Golob in Marta Smre-
kar.

Št. 028-1/2003-2 Ob-91156
Upravna enota Črnomelj, Oddelek za ob-

čo upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve z dne 11. 3. 2003 preneha hraniti
pravila Sindikata kmetijstva in živilske in-
dustrije Slovenije »Merkator« Kmetijska
zadruga Črnomelj, vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zaporedno številko 19,
letnik 1993.

Št. 028-3/2003-0505 Ob-91265
1. Pravila Sindikata cestnega podjetja

Murska Sobota, Lendavska 64, Murska
Sobota, sprejeta dne 26. 2. 2003, se sprej-
mejo v hrambo pri oddelku za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enota Murska Sobota.

2. Pravila sindikata so vpisana v eviden-
co statutov sindikatov pod zap. št. 121.

3. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.

Liberalna demokracija Slovenije, Trg
republike 3, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12.

2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva 31,146.870,41
2. Dolgoročne finančne naložbe 2,927.105,70
3. Kratkoročne finančne naložbe 3,027.658,80
4. Denarna sredstva na računih 23,219.150,26
5. Druga sredstva 31,321.332,87

Skupaj sredstva 91,642.118,04
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek –
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 76,310.977,11
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 147,991.457,60
4. Druge obveznosti do virov sredstev 2,927.105,70
5. Presežek odhodkov nad prihodki -135,587.422,37

Skupaj viri sredstev 91,642.118,04

Liberalna demokracija Slovenije
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tretjim odstavkom 38. člena Zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Ura-
dni list RS, št. 56/1999; ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Energygor, rav-
nanje z odpadki, trgovina in posredniš-
tvo, d.o.o., Partizanska 12, Velenje (v
nadaljevanju: Energygor), in Kemis, ke-
mični izdelki, predelava in odstranjeva-
nje odpadkov, d.o.o., Kajuhova 4, Ra-
domlje (v nadaljevanju: Kemis), skladna
s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe Ke-
mis s strani družbe Energygor, s čimer je
slednja pridobila možnost izvajanja nadzora
nad družbo Kemis.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, dru-
gih dostopnih podatkov ter iz značilnosti po-
nudbe in povpraševanja na trgu trgovine na
debelo z ostanki in odpadki ter na trgu rav-
nanja z nevarnimi odpadki je Urad ugotovil,
da v zadevi priglašene koncentracije ni iz-
kazan resen sum o neskladnosti koncentra-
cije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb

Javne prodaje delnic

Ob-91165
Zavarovalnica Triglav,d.d. na podlagi če-

trtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav,d.d.
Prodajalec: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
Predmet prodaje: 8 delnic Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 1,500.000 SIT za delni-

co.
Ponudba je v skladu z določbo 4. od-

stavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav,
d.d. namenjena obstoječim delničarjem Za-
varovalnice Triglav,d.d. in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d. Uprava, Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, v roku 15 dni od dneva te objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-91166
V skladu z drugim odstavkom 454. čle-

na ZGD in na podlagi sklepov skupščine
družba SUCCESS 2000 d.o.o., ki je vpisa-

na v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod vl. št. 10605200 objavlja

sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe SUCCESS 2000
d.o.o. se zniža za 374.561 SIT.

Osnovni kapital družbe znaša po zma-
njšanju 3,379.051 SIT.

Upnike pozivamo, da se zglasijo pri dru-
žbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

SUCCESS 2000 d.o.o., Ljubljana

Ob-91187
V skladu s 454. členom Zakona o gospo-

darskih družbah, poslovodstvo družbe Valina
družba za vzdrževanje in urejanje objektov in
okolice, trgovino, proizvodnjo in storitve
d.o.o., Štepanjska cesta 22B, 1000 Ljublja-
na, z matično številko 5340411, vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani
pod vložno številko 1/04707/00, objavlja, da
je na svoji skupščini dne 13. 3. 2003 sprejela

sklep
 o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
Osnovni kapital družbe se iz 30,810.000

SIT zmanjša za 28,710.000 SIT na
2,100.000 SIT. Razlog za navedeno zma-
njšanje je v neustreznem razmerju med la-
stniškim kapitalom in obveznostmi družbe
glede na obseg in naravo dejavnosti družbe.

Osnovni kapital družbe se zmanjša efek-
tivno tako, da se znesek zmanjšanja osnov-
nega kapitala v višini 28,710.000 SIT po
vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v so-
dni register, izplača družbenikoma v razmer-
ju z njunima poslovnima deležema, in sicer:

– Jožetu Valentinčiču znesek
24,030.300 SIT in

– Nadi Valentinčič 4,679.700 SIT.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se

zmanjšata nominalna zneska poslovnih dele-
žev družbenikov tako, da po zmanjšanju zna-
šata, kot sledi: Jože Valentinčič 1,757.700
SIT in Nada Valentinčič 342.300 SIT.

S tem oglasom družba poziva vse more-
bitne upnike družbe, naj se zglasijo pri dru-
žbi in izjavijo ali z zmanjšanjem osnovnega
kapitala soglašajo.

Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala,
poravnala zahtevke ali zagotovila varščino
za poplačilo terjatev.

Valina d.o.o., Ljubljana
direktor družbe

Jože Valentinčič

Ob-91186
Jože Valentinčič, stanujoč Štepanjska ce-

sta 22 b, je kot edini družbenik družbe z
omejeno odgovornostjo NA – VAL, Družba za
upravljanje in promet z nepremičninami, trgo-
vino, gostinstvo in storitve, d.o.o. Litijska ce-
sta 45, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
številko registrskega vložka 1/113774/00, je
na skupščini dne 13. 3. 2003 sprejel

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se iz

17,423.000 SIT zmanjša za 15,323.000
SIT na 2,100.000 SIT. Razlog za navedeno

zmanjšanje je v neustreznem razmerju med
lastniškim kapitalom in obveznostmi družbe
glede na obseg in naravo dejavnosti druž-
be.

Osnovni kapital družbe se zmanjša efek-
tivno tako, da se znesek zmanjšanja osnov-
nega kapitala v višini 15,323.000 SIT po
vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v so-
dni register, izplača edinemu družbeniku Jo-
žetu Valentinčiču.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se
zmanjša nominalni znesek 100% poslovne-
ga deleža edinega družbenika tako, da po
zmanjšanju znaša 2,100.000 SIT.

Direktor družbe v skladu s 454. členom
ZGD pozivam upnike, da se zglasijo pri dru-
žbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala po navedenem sklepu.
Družba bo upnikom, ki z zmanjšanjem
osnovnega kapitala ne bodo soglašali, po-
ravnala zahtevke ali pa jim bo zagotovila
ustrezno varščino.

NA – VAL, d.o.o.,
poslovodja

Jože Valentinčič

Sklici skupščin

Ob-91211
Uprava družbe Sintal Dolenjska d.d.,

družbe za varovanje, Novo mesto, sklicuje
na podlagi 283. člena ZGD

skupščino
delniške družbe Sintal Dolenjska d.d.,

družbe za varovanje, Novo mesto,
dne 8. 5. 2003 ob 16. uri, na sedežu

družbe, na naslovu Glavni trg 3, Novo me-
sto.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, in izvolitev delovnih teles – predse-
dnika in preštevalca glasov ter seznanitev o
prisotnem notarju.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Borut Škerlj in za preštevalca gla-
sov se imenuje Jože Ribič. Skupščina se
seznani z prisotnim notarjem Andrejem Ti-
ranom iz Novega mesta.

2. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: skupščina na podlagi
podanih odstopnih izjav razreši Boruta No-
vaka in Boruta Likarja, na lastno željo, s
funkcije članov nadzornega sveta, z dnem
postavitve novih članov.

Skupščina po predlogu nadzornega sve-
ta imenuje za člana nadzornega sveta Mati-
jo Bradača in Marka Bradača, oba pred-
stavnika delničarjev. Mandat članov nadzor-
nega sveta nastopi z izvolitvijo na skupščini.
Skupščina se seznani z članom nadzorne-
ga sveta – predstavnikom delavcev Tatjano
Jerman.

3. Sprememba statuta družbe s spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
črtanje 45. člena statuta.

Predlog sklepa: spremeni se firma,
skrajšana firma, sedež ter statut družbe ta-
ko, da:
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– firma družbe se odslej glasi: Sintel Do-
lenjska d.d., družba za varovanje;

– skrajšana firma družbe se odslej glasi:
Sintel Dolenjska d.d.;

– sedež družbe je odslej: Novo mesto,
Ljubljanska cesta 27;

– črta se celotni 45. člen statuta.
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta

in predloži notarju v potrditev.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

izvršujejo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 5. 5. 2003, ali njihovi poo-
blaščenci, ki imajo za udeležbo na skupšči-
ni pisno pooblastilo delničarja. Delničarje
zastopajo njihovi zakoniti zastopniki, ki se
izkažejo z izpiskom iz sodnega registra ali z
listino o imenovanju zakonitega zastopnika.

Delničarji lahko vložijo predloge spre-
membe dnevnega reda ali nasprotne pre-
dloge pisno v 7 dneh po objavi sklica skup-
ščine.

Celotno gradivo za sejo skupščine in sta-
tut je delničarjem na vpogled od dneva skli-
ca skupščine med 9. in 12. uro vsak delov-
ni dan na sedežu družbe.

Sintal Dolenjska d.d., Novo mesto
Marjan Bizjak, predsednik uprave

Ob-91236
Na podlagi točke 8.4.1. in 8.4.2. Statu-

ta družbe Termoplasti-Plama d.d. in 283.
člena ZGD, uprava sklicuje

7. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,

Podgrad,
ki bo v četrtek, 8. 5. 2003 ob 11. uri na

sedežu družbe v Podgradu.
Dnevni red:
1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave se izvoli delovna tele-

sa skupščine v sestavi: predsednik skup-
ščine Požar Alojz, preštevalca glasov Sam-
sa Karmen in Vidmar Viljem. Za sestavo no-
tarskega zapisnika se imenuje Aleksander
Ternovec.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 2002 s poroči-
lom nadzornega sveta za leto 2002 in poro-
čilom o reviziji računovodskih izkazov za le-
to 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: sprejme se letno poročilo
uprave za poslovno leto 2002 s poročilom
nadzornega sveta in revizijskim poročilom o
računovodskih izkazih družbe v predlože-
nem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini družbe, da sprejme:

1. Sklep o uporabi bilančnega dobička
za leto 2002:

Bilančni dobiček v višini 26,427.218,93
SIT se uporabi:

– za oblikovanje zakonskih rezerv v viši-
ni 5%, kar znaša 1,321.360,95 SIT,

– za oblikovanje statutarnih rezerv v viši-
ni 25,105.857,98 SIT.

2. Sklep o podelitvi razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslov-
no leto 2002: upravi in članom nadzornega

sveta družbe se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2002.

4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vidiranje poslovnega poročila in računovod-
skih izkazov za leto 2003 se imenuje revizij-
ska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Neuber-
gerjeva ul. 30, 1000 Ljubljana.

5. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: zaradi spremembe la-
stniške strukture in odstopno izjavo seda-
njega člana nadzornega sveta Kralj Jerneja,
se za člana nadzornega sveta do zaključka
mandata sedanjega nadzornega sveta ime-
nuje Marjano Urbič.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udele-
žbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na
sedežu družbe in so vpisani v Centralnem
registru pri KDD po stanju na zadnji prijavni
dan. Delničar lahko za glasovanje na skup-
ščini pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo
osebo. Pooblastilo se deponira na družbi
skupaj s prijavo udeležbe na skupščini, tri
dni pred skupščino.

Udeležence pozivamo, da se ob priho-
du na skupščino vsaj pol ure pred pričet-
kom seje prijavijo v sprejemni pisarni in s
podpisom seznama prisotnih delničarjev po-
trdijo svojo prisotnost na skupščini in pre-
vzamejo gradivo.

Gradivo na skupščini s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delov-
ni dan od 12. do 14. ure v tajništvu družbe.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Termoplasti-Plama d.d., Podgrad
direktor

Ceglar Jože

Ob-91284
Na podlagi določil V.C.3. člena Statuta

družbe Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta
48, Šempeter pri Gorici, sklicujem, na za-
htevo delničarjev KD Holding d.d., Nika PID
1 d.d. in Atena PID d.d.

izredno skupščino
delniške družbe Agrogorica d.d.

Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta
48,

ki bo v sredo, 7. maja 2003 ob 12.30 na
sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Vrtoj-
benska cesta 48.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika

skupščine se izvoli Goran Kodelja, univ.
dipl. ek., za preštevalki glasov Vida Blažič
in Nada Ličen. Ugotovi se prisotnost vablje-
ne notarke.

3. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa delničarjev, ki so za-
htevali izredno skupščino: za novega čla-
na nadzornega sveta se imenuje Marka
Koniča.

Mandat novega člana nadzornega sveta
začne teči z dnem imenovanja na skupščini
in traja 4 leta od imenovanja.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Šem-
petru, Vrtojbenska cesta 48, vsak delovni
dan po objavi tega vabila, med 12. in 13.
uro.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime, ki so vpisani v delni-
ško knjigo, vodeno v centralnem registru
pri KDD ali njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki, ki pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svo-
jo udeležbo na skupčini tako, da njihova
pisna prijava prispe na sedež družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati splošne podatke (ime, priimek, naslov
in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblasti-
telja in pooblaščenca ter podpis pooblasti-
telja.

Če skupščina ob napovedanem času ni
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v
roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu
družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasuje na podlagi glasovnic.
Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziro-
ma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.

Agrogorica d.d.
direktor

Izvršbe in
zavarovanja

Z 433/2002 IZ-3741
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 433/2002 z dne 11. 2.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 17, v
skupni izmeri 70,70 m2, ki se nahaja v četr-
tem nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Mlakarjeva 2 v Kranju, s pripadajo-
čim solastninskim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi in ga je zastavna dolžnica
Mojca Cuderman, roj. 31. 5. 1970, stanu-
joča Mlakarjeva 2, Kranj, pridobila po ku-
poprodajni pogodbi z dne 20. 1. 1995, ki
jo je sklenila z Sašom Novakom, stanujo-
čem Mlakarjeva 2, Kranj, in na podlagi spo-
razuma o razdelitvi skupnega premoženja,
opr. št. SV 431/02 z dne 4. 6. 2002, za-
rubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
kreditni pogodbi št. 5273140 11839/66 z
dne 29. 8. 2002, v višini 6,450.000 SIT s
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pripadki, v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 3. 2003

In 2002/00321 IZ-3806
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00321 z
dne 12. 12. 2002, je bil dne 8. 1. 2003
opravljen v korist upnikov: 1. Komunala
Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Va-
dnova 3/a, Kranj, 3. Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, ki jih po pooblastilu
zastopa Domplan, d.d., Bleiweisova c. 14
in 4. Domplan Kranj, d.d., Bleiweisova ce-
sta 14, Kranj, ki ga zastopa Bogdan Greif,
odvetnik v Kranju, proti dolžnici Mileni Osoj-
nik, C. 1. maja 69, Kranj, zaradi izterjave
577.847 SIT s pripadki, rubež nepremični-
ne, to je stanovanja št. 49, v izmeri
77,60 m2, v XII. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu C. 1. maja 69, Kranj, s
pripadajočimi skupnimi deli, prostori, ob-
jekti in napravami ter funkcionalnim zemlji-
ščem, v lasti dolžnice Milene Osojnik, C. 1.
maja 69, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 3. 2003

Z 2002/00937 IZ-3809
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obli-
ki neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribo-
ra, št. SV 1003/2002 z dne 6. 9. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00937 z dne 9. 10. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, garsonjere z oznako L4.2.01 v
izmeri 24,73 m2, v 2. nadstropju, s pripa-
dajočo kletno shrambo z oznako KB 52 v
velikosti 2,84 m2, v prvi podzemni kletni
etaži stanovanjsko poslovnega objekta Mir-
ni zaliv v Mariboru, ob Koroški cesti, zgra-
jenega na zemljišču parc. št. 1824/3,
1822/2, 1822/1, 1821/3, 1821/2,
1797/1, 1794/1, 1794/2, 1795/11 in
1795/10, k.o. Koroška vrata, s solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih,
napravah objekta in na zemljišču, na kate-
rem objekt stoji ter funkcionalnem zemlji-
šču, ki je last zastaviteljev, vsakega do 1/2
celote, na podlagi prodajne pogodbe
št. 61 z dne 26. 8. 2002, v zavarovanje
denarne terjatve upnice Nove kreditne ban-
ke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, v višini 4,698.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2003

Z 02/00025 IZ-3805
Na podlagi pravnomočnega sklepa

Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št.
Z 02/00025 z dne 6. 1. 2003, je bila ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, to je stanovanje s tekočo št. 18, v izme-
ri 72,40 m2, v drugi etaži stanovanjske
stavbe na naslovu Bled, Alpska 13, ki leži
na parc. št. 305/4, vpisani pri vl. št. 1498,
k.o. Želeče, s pravico souporabe skupnih
delov stavbe in skupnih prostorov ter
ustreznega dela funkcionalnega zemljišča,
zarubljen v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje nje-

gove denarne terjatve v znesku
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 11. 3. 2003

IZ-91370
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 199/03 z dne 28. 3.
2003, je bilo dvosobno stanovanje, ki se
nahaja v 3. nadstroju stanovanjske hiše Uli-
ca XIV. divizije 8, Celje, v skupnem obsegu
43 m2, s pripadajočim solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah v večstanovanjski hiši ter funkcio-
nalnem zemljišču, last do celote Kop Boru-
ta, pridobljeno na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št. 13/91-SP z
dne 18. 11. 1991 ter sklepom o dedovanju
D 402/98 z dne 16. 6. 1998, zastavljeno v
korist upnice Banke Koper d.d. Pristaniška
14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT s pripadki, napram
dolžniku Kop Line, storitve in proizvodnja
d.o.o., Laško, Celsjka cesta 5.

IZ-91371
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi za-
stavne pravice za zavarovanje dolga, SV
202/03 z dne 28. 3. 2003, notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, je bil poslovni
prostor v pritličju stavbe v Gosposki ulici 9 v
Celju, v izmeri 67,30 m2, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah ter funkcional-
nem zemljišču, stoječ na parc. št. 2376,
pripisan pri vl. št. 2186 k.o. Celje, do celo-
te last Smole Nataše, pridobljen na podlagi
prodajne pogodbe z dne 18. 10. 1990 in
aneksa k tej pogodbi z dne 25. 10. 1999,
sklenjen med prodajalko Vogrinec Jolando
ter kupcem Smole Natašo, zastavljen v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,800.000 SIT s pripadki, napram dol-
žnici Smole Nataši.

IZ-91372
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 346/03 z dne
27. 3. 2003, je bilo stanovanje z oznako D
v II. nadstropju stanovanjskega bloka (po-
slovno-stanovanjskega objekta, označene-
ga z “A” v nizu 1, po gradbenem dovoljenju
št. 351-600/87 z dne 7. 2. 1992), na na-
slovu Beblerjeva 7, Koper, stanovanje v
izmeri 54,75 m2, v čemer sta vključena tudi
klet/drvarnica in pokrita terasa, stanovanje
predstavlja 18,62% delež stanovanjske hi-
še, stavba stoječa na parceli št. 249/7 (po
prodajni pogodbi z dne 7. 2. 2003), oziro-
ma na parceli številka 250 (po pogodbi o
prenosu stanovanja v trajno posest z dne
29. 10. 1992), katastrska občina Semede-
la, last zastaviteljice delniške družbe Inve-
stbiro Koper, d.d., lastnine pridobljene na
podlagi gradbenega dovoljenja
št. 351-600/87 z dne 7. 2. 1992, pogod-
be o prenosu stanovanja v trajno posest z
dne 29.10.1992, prodajne pogodbe z dne
7. 2. 2003 in identifikacijskega potrdila z
dne 7. 2. 2003, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnice Glušič Katarine,

v znesku 31.000 EUR v tolarski protivre-
dnosti, po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan izplačila s pripadki, z zapa-
dlostjo 31. 3. 2018, v korist delniške druž-
be Bank Austria Creditanstalt d.d., matična
številka 5446546, s sedežem v Ljubljani,
Šmartinska ulica številka 140.

IZ-91373
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
315/03-1 z dne 26. 3. 2003, je bilo triso-
bno stanovanje številka 69, v mansardi v
izmeri 74,46 m2, s kletno shrambo v izmeri
4,71 m2, kar vse se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Klinetova ulica 12, Maribor,
– stanovanjski objekt Nova vas II/A, zgrajen
na parceli številka 1012 katastrska občina
Spodnje Radvanje; last dolžnika – zastavi-
telja Miroslava Nestorovića, na podlagi pro-
dajne pogodbe številka 188/83 z dne
5. 10. 1983, sklenjene med njim kot kup-
cem ter med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delov-
ni organizaciji Staninvest Maribor; zastavlje-
no v korist upnice – Metke Horjak, rojene
14. 1. 1944, stanujoče Čečovje 49, pošta
Ravne na Koroškem, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 60.000 EUR s pripadki,
plačljivo v eurih ali pa v tolarski protivredno-
sti, preračunani po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

IZ-91374
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 553/03 z dne 27. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 5, v skupni
izmeri 44,55 m2, ki se nahaja v prvem nad-
stropju objekta v Ljubljani, Krimska 8, stoje-
čega na parc. št. 362/9 k.o. Trnovsko pred-
mestje, last zastaviteljice Nataše Jovičič, za-
stavljeno v korist upnika Okanović Osmana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
11.340 EUR s pripadki.

IZ-91375
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 237/03
z dne 27. 3. 2003, je bilo petsobno stano-
vanje št. 13, v skupni izmeri 89,40 m2 v
stanovanjski hiši na naslovu Medetova ul. 7,
Kranj, ki stoji na parc. št. 297/7 in 297/4,
vl. št. 1038 k.o. Stražišče, in ki obsega ku-
hinjo 6 m2, sobo 16,33 m2, sobo 16,33 m2,
sobo 14,07 m2, sobo 14,07 m2, sobo 6 m2,
hodnik 2,73 m2, kopalnico 5,04 m2, shram-
bo 8,16 m2 ter balkon oziroma teraso
0,63 m2, last zastaviteljev Gabud Mirjane in
Ivana, oba Sorška ul 1, Kranj, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 2. 2003, sklenjene z prodajalko
Marjeto Petek iz Kranja, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 58.000 EUR, v SIT protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.

IZ-91376
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
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Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 239/03
z dne 27. 3. 2003, je bilo stanovanje v pri-
tličju ter atrija, na naslovu Slomškova ul. 36,
Grosuplje, parc. št. 607/2, vl. št. 72, k.o.
Grosuplje, ki obsega dnevno sobo z jedilni-
co in kuhinjo v izmeri 26,25 m2, kopalnico v
izmeri 5,50 m2, hodnik v izmeri 5,25 m2,
sobo v izmeri 10,58 m2, sobo v izmeri
9,95 m2, v skupni izmeri 57,80 m2 in atrij v
velikosti 116 m2, last dolžnikov in zastavite-
ljev Muha Romane, Srednje Gameljne 31,
1000 Ljubljana in Gorenc Gregorja, Cesta
24, junija 74, 1000 Ljubljana – Črnuče, za
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 3. 2003, med Pamis
d.o.o., Šmarje –Sap kot prodajalcem in za-
staviteljema kot kupcema, zastavljeno v ko-
rist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 82.180 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-91377
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 243/03
z dne 28. 3. 2003, je bilo trisobno stanova-
nje, št. 8/07, v osmem nadstropju stano-
vanjskega objekta B-15, v soseski ŠS-8/2
Nove Dravlje v Ljubljani, Brilejeva 4, v izme-
ri 75,48 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
12,74 m2, dnevno sobo v izmeri 17,67 m2,
dve sobi v izmeri 10,77 m2 in 16,62 m2,
kopalnico v izmeri 3,91 m2, WC v izmeri
1,92 m2, predsobo v izmeri 8,33 m2, bal-
kon v izmeri 3,52 m2, ter prostor za ozimni-
co v kleti stanovanjskega objekta št. 79 in
leži na parc. št. 104/11, vl. št. 1761 k.o.
Dravlje, last zastaviteljice Kosovel Podgor-
nik Irene, Kidričeva ulica 25 A, Nova Gori-
ca, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 2. 4. 2000 in aneksa št. 1 k tej pogod-
bi z dne 20. 4. 2000, sklenjene s prodajal-
cema Igorjem in Erno Slana iz Ljubljane,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 30.700
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila, s pri-
padki.

IZ-91378
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 244/03
z dne 27. 3. 2003, je bilo dvosobno sta-
novanje št. 35 v izmeri 54,32 m2, ki se
nahaja v IX. nadstropju stanovanjske hiše
na Hudovernikovi ulici 2, v Ljubljani, stoje-
či na parc. št. 441/7, vl. št. 276 k.o. Po-
ljansko predmestje, in ki sestoji iz iz kuhi-
nje 13,70 m2, sobe 17,17 m2, sobe
14,14 m2, kopalnice 2,92 m2 in drugih pro-
storov 1,15 m2, v skupni izmeri 54,32 m2,
last zastaviteljice Matijevič Vasilije Darin-
ke, Hudovernikova ulica 2, 1000 Ljublja-
na, na podlagi pogodbe o priznanju lastnin-
ske pravice in darilne pogodbe v obliki no-
tarskega zapisa opr. št. SV – 1120/2001 z
dne 30. 4. 2001, zastavljeno v korist upni-
ce Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,

Dunajska 63, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 28.200 EUR, v SIT protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.

IZ-91379
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 240/03
z dne 27. 3. 2003, je bilo dvosobno stano-
vanje z dvema kabinetoma št. 01 v pritličju
stanovanjskega bloka – objekt št. 12D01S,
v izmeri 84,68 m2, z ložo v izmeri 7,33 m2 v
pritličju, s shrambo št. 3 v izmeri 7,75 m2 v
kleti, z atrijem v izmeri 47,59 m2, s shram-
bo št. 12DS10K in s parkirnima mestoma
št. 12P23P in 11P10P v 1. kleti, parc.
št. 1065/208 in 1065/209, vl. št. 1767
k.o. Zg. Šiška, na naslovu Černigojeva 10,
Ljubljana, last dolžnikov in zastaviteljev Sra-
kar Gregorja, Bergantova ulica 10, 1000
Ljubljana, do 3/4 in Štefančič Nataše, Tu-
gomerjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, do 1/4,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 3.
2003, dodatka k tej pogodbi z dne 18. 3.
2003 in dodatka št. 2, k tej pogodbi z dne
20. 3. 2003, sklenjene z prodajalcem Mi-
kroing d.o.o., Rogaška Slatina, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 98.050 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-91380
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-157/03 z dne
28. 3. 2003, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje številka 1, v prtličju stanovanjskega
bloka na Šerkovi 1 v Ljubljani, v skupni izme-
ri 64,99 m2. Stanovanjska stavba stoji na
parc. št. 1615, vl. št. 1564, k.o. Bežigrad,
in je last posojilojemalke ter dolžnice in za-
staviteljice Snežane Blagojević, Šerkova uli-
ca 1, Ljubljana, po notarskem zapisu izro-
čilne pogodbe, opr. št. SV-60-02/01 z dne
31. 1. 2001, zastavljeno v korist posojiloda-
jalca in upnika Petan Bojana, Žadovinek 29,
Leskovec pri Krškem, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,239.088 SIT s pri-
padki.

IZ-91381
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 27. 3. 2003, opr. št.
SV 144/03, notarke Nade Svetina z Jese-
nic, sta bila poslovna prostora št. 3 v izmeri
20,10 m2 in št. 5 v izmeri 40,04 m2, ki se
nahajata v sklopu lokalov ob Gradnikovi uli-
ci v Radovljici, s pripadajočim sorazmernim
delom funkciolnalnega zemljišča in parkiri-
nih prostorov, stoječima na parc.
št. 220/82, vpisani pri vl. št. 825 k.o. Ra-
dovljica, ki je last družbe EX Libiris, trgovi-
ne na debelo in drobno, d.o.o. Lesce, na
podlagi pogodbe št. 3-91/96 o nakupu lo-
kala št. 3 v Gradnikovi, Radovljica, z dne
20. 5. 1996, sklenjene z SGP Gorenjc
d.o.o., Ljubljanska 11, Radovljica ter na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3.
2003, sklenjene z Vesno Kolarič s.p., Sta-
neta Žagarja 5, Radovljica, zastavljeno v ko-

rist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 14,000.000 SIT s pripadki.

IZ-91382
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 333/2003 z dne
26. 3. 2003, je bilo triinpolsobno stanova-
nje številka 64, v skupni izmeri 84,14 m2 (s
pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
5,08 m2), ki se nahaja v mansardi večstano-
vanjske stavbe na naslovu Letonjeva ulica
4, Maribor, stoječe na parceli številka
1126/1, katastrska občina Spodnje Radva-
nje, last dolžnikov Klemena in Sandre Terti-
nek, oba stanujoča Maribor, Letonjeva
ul. 004, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 12. 11. 1998, sklenjene s prodajalko
Tatjano Kuster, zastavljeno v korist upnice
Volksbank - Ljudska banka d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
33.760 EUR, s pripadki v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
veljavnem na dan črpanja kredita.

IZ-91383
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 314/2003 z dne
27. 3. 2003, je stanovanje št. 2, v izmeri
51,70 m2, v pritličju hiše v Mariboru, Metej-
kova ul. 3, ki stoji na parc. št. 1084/7, prip.
pri vl. št. 2058 k.o. Pobrežje, last Mastin-
šek Aleksandra, stan. Maribor, Radvanjska
45, na temelju prodajne pogodbe z dne
3. 3. 2003, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 19.420
EUR s pp., v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju BS za EUR na dan plačila ozi-
roma izterjave.

IZ-91384
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 315/03 z dne 25. 3.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. 9, v
skupni izmeri 53,87 m2, v mansardi na za-
hodni strani večstanovanjske hiše, na na-
slovu Ježa 98, v Ljubljani, ki je last zastavi-
teljice Milene Sedovnik, Razgledna ulica
22, Celje, na pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 4. 3. 2003, sklenjene s prodajalce-
ma Polak Antonom in Dragico. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnice Volksbank –
Ljudska banka d.d., Ljubljana, matična
št. 5496527, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 80.000 SIT s pripadki.

IZ-91385
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 321/03 z dne 26. 3.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. C2
AN1 ST04, v skupni izmeri 64,07 m2, v
prvem nadstropju objekta C2 A v stanovanj-
ski soseski Pod Šmarno goro in parkirno
mesto, ki je last zastaviteljice Ivanke Kuhar,
Mucherjeva ulica 10, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe št. 0500004 z dne
11. 6. 2002, sklenjene z Interdom nepre-
mičnine d.d. Kolodvorska 7, Ljubljana. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, matična št. 5026237,
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za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,500.000 SIT s pripadki.

IZ-91386
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 327/03 z dne 27. 3.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. 42
s pripadajočo kletjo, vse v skupni izmeri
75,50 m2, ki se nahaja na podstrešju sta-
novanjske hiše na naslovu Cesta zmage 22,
Zagorje ob Savi, ki je last zastaviteljev vsa-
kega do ene polovice, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 9. 10. 2002, s
prodajalcema Mežnarič Marjanom in Mež-
narič Matejo. Stanovanje je zastavljeno v
korist upnice Volksbank – Ljudska banka
d.d., Ljubljana, matična št. 5496527, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 33.350
EUR s pripadki.

IZ-91387
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 322/03 z dne 26. 3.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stano-
vanjo št. 7, v stanovanjskem bloku SB-4,
Primšarjeva 19, Cerknica, v skupni izmeri
57,74 m2 s teraso, balkonom v izmeri
15,72 m2, kletno shrambo v izmeri 2,17 m2

in odprtim parkirnim mestom, ki je last za-
staviteljice Irene Zalar, Petrovčičeva 9, Cer-
knica, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 16/03 z dne 12. 3. 2003, s prodajal-
cem Gradišče d.o.o. Cerknica. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, matična št. 5026237, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
6,500.000 SIT s pripadki, SKB banka d.d.
Ljubljana, matična št. 5026237 za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 6,500.000
SIT s pripadki.

IZ-91400
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 375/2003 z dne
31. 3. 2003, je bilo stanovanje št. 1 v II.
nadstropju v izmeri 94,49 m2, s pripadajo-
čim kletnim boksom v večstanovanjski hiši
na Razlagovi 021, zgrajeni na parceli števil-
ka 1017/1, pripisani pri zemljiškoknjižnem
vložku številka 553, katastrska občina Ma-
ribor-grad, s solastninsko pravico na sku-
pnih prostorih, delih in napravah objekta s
pripadajočim stavbnim in funkcionalnim
zemljiščem objekta, last dolžnika Danila
Knezarja, stanujočega Maribor, Vrablova
ul. 010, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 24. 3. 2003, sklenjene z W & G –
podjetje za proizvodnjo strojev in opreme
Maribor d.o.o., Sokolska 060, Maribor, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9,000.000 SIT s pripadki.

IZ-91401
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 580/03 z dne 31. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 99 v skupni
izmeri 64.90 m2, ki se nahaja v 12. nadstro-
pju stanovanjske hiše v Ljubljani, Brodarjev
trg 7, last zastaviteljice Lidije Dubac, za-

stavljeno v korist upnika Tasunović Draga-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15.540 EUR s pripadki.

IZ-91402
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-981/2003 z dne
28. 3. 2003, je bilo stanovanje številka
C2CN1ST05 v 1. nadstropju objekta C2C v
stanovanjski soseski Pod Šmarno goro, v
izmeri 49,06 m2, s pripadajočim parkirnim
mestom, na naslovu Tacenska 123A, Ljub-
ljana, vključno s skupnimi prostori, deli, na-
pravami in funkcionalnim zemljiščem objek-
ta, ki stoji na parc. št. 701/2, 122/2,
122/3, 694/2, 696, 698/2, 699/2, 697,
702, 700/2, 700/3, 700/4, 695, 115,
113/1, vse vl. št. 2699, k.o. Vižmarje, last
zastaviteljice Sandre Cico, Kotnikova 20,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 10. 3. 2003 ter aneksa številka 1 k tej
pogodbi z dne 26. 3. 2003, oboje sklenje-
no z Interdom nepremičnine d.d., Kolod-
vorska 7, Ljubljana, kot prodajalcem, za-
stavljeno v korist upnice Banke Koper d.d.,
Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 20,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-91403
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 310/2003 z dne 1. 4. 2003,
je dvosobno stanovanje št. 17, v 4. nad-
stropju stanovanjskega bloka (objekt B 4) v
Bistrici pri Tržiču, na naslovu Kovorska ce-
sta 13, ki stoji na parc. št. 225 k.o. Bistri-
ca, in ki obsega 54,13 m2, in sicer sobo v
izmeri 13,12 m2, sobo v izmeri 13,33 m2,
kuhinjo v izmeri 9,52 m2, kopalnico v izmeri
4,06 m2, shrambo v izmeri 4,09 m2, pred-
sobo v izmeri 7,89 m2, odprto teraso v izme-
ri 0,72 m2 in kletni prostor v izmeri 1,4 m2,
k stanovanju pa pripada tudi delež na skup-
nih delih, prostorih in napravah večstano-
vanjske zgradbe ter delež na skupnem stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, ki služi
stavbi kot celoti, last dolžnice Mirjane Petoš
in poroka Radenka Petoša, oba Muzejska
ulica 5, Tržič, na temelju kupoprodajne po-
godbe, sklenjene 17. 2. 2003 s prodajal-
cem Peko d.d. Tržič, zastavljeno v korist
upnice Zveze hranilno kreditnih služb Slo-
venije, p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4, za za-
varovanje njegove denarne terjatve v višini
3,900.000 SIT s pripadki.

IZ-91404
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. SV 152/03 z dne 31. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 9 v prvem nad-
stropju stanovanjske stavbe, v izmeri
45,50 m2, z balkonom v izmeri 4,70 m2 in s
kletnim prostorom št. 9 v izmeri 2,90 m2, s
pripadajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču, na katerem stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih, objek-
tih in napravah, v bloku na naslovu Klavči-
čeva ulica 9, Kamnik, ki je vknjižen v z.k.
vl.št. 1390 k.o. Podgorje, parc. št. 452/1
stavnovanjski blok 412 m2, kar vse je last
dolžnice in zastaviteljice Anice Podbelšek
in zastavitelja Sebastjana Ambroža, vsake-

ga do 1/2, na temelju kupoprodajne po-
godbe z dne 12. 2. 2003, s prodajalcema
Zijadom Halilovićem in Fadilo Halilović
Bužimkić, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,490.000 SIT s p.p.

IZ-91405
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1727/01 z dne 18. 12.
2001 in neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarja Drava Ferligoja iz Kopra,
opr. št. SV 358/03 z dne 28. 3. 2003, je
bil poslovni prostor označen po načrtu etaž-
ne lastnine, ki jo je izdelal Liz – inženiring iz
Ljubljane, pod vl. št. 3009, v marcu 1991 s
št. 20, v izmeri 14,54 m2, v 5. etaži poslov-
ne stavbe, zgrajene na parceli št. 1567/12,
k.o. Koper, last Srblin Zlatka, lastnine pri-
dobljene na podlagi kupne pogodbe z dne
11. 1. 1993, sklenjene med SGP Koper, po-
slovna enota Koper, kot prodajalko in Srblin
Zlatkom kot kupcem, zastavljeno v zavaro-
vanje terjatve upnice do družbe z omejeno
odgovornostjo Digontrade d.o.o. Koper,
s.r.l. Capodistria in Srblin Zlatka, v znesku
4,000.000 SIT s pripadki, z zapadlostjo
31. 12. 2003, v korist družbe Luka Koper,
d.d., matična št. 5144353, davčna
št. 89190033, s sedežem v Kopru, Vojko-
vo nabrežje št. 38.

IZ-91406
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 360/03 z dne 28. 3.
2003 so bili proizvodno – skladiščno – pro-
dajni in pisarniški prostori (lamela 4) v delu
objekta hale “A” s pripadajočim dvoriščem
na območju Sermina, stavba stoječa na par-
celah št. 801/8, št. 801/10, št. 801/11,
št. 801/12, št. 801/13, št. 801/19,
št. 801/20, št. 801/21 in št. 801/22, vse
vpisane v vložku št. 195, k.o. Ankaran, last
dolžnice in zastaviteljice družbe z omejeno
odgovornostjo Maxikonto d.o.o. Koper, la-
stnine pridobljene na podlagi pogodbe za
nakup poslovnih prostorov dne 25. 3.
2003, sklenjene med delniško družbo P+5
d.d. kot prodajalcem in družbo z omejeno
odgovornostjo Maxikonto d.o.o. Koper, kot
kupcem, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnice in zastaviteljice družbe
z omejeno odgovornostjo Maxikonto d.o.o.
Koper, v znesku 25,000.000 SIT s pripad-
ki, z zapadlostjo 26. 9. 2003, v korist del-
niške družbe Slovenske zadružne kmetij-
ske banke d.d. Ljubljana, matična
št. 5349907, s sedežem v Ljubljani, Kolod-
vorska ulica št. 9.

IZ-91431
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 267/03 z dne 19. 3.
2003, je nepremičina, trisobno stanovanje
št. C2/M-8 v skupni izmeri 84,04 m2, s
pripadajočo kletno shrambo št. C2-7, v
izmeri 4 m2 in parkirnim prostorom št. 32 v
izmeri 11,76 m2, ki se nahaja v mansardi
večstanovanjskega objekta »C« v Maribo-
ru, Heroja Vojka 4/b, stoječega na parc.
št. 1402/8, k.o. Pobrežje, ki je last Duša-



Stran 1784 / Št. 33 / 4. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

na in Liljane Selinšek, oba stan. Šolska
ulica 24, Limbuš, vsakega do 1/2, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 3/2003,
sklenjene dne 7. 3. 2003 s prodajalcema
Krekovo družbo za storitve d.o.o., Maribor
in Slocan, d.o.o., Maribor, zastavljena v
korist upnice Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Republika Avstrija, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve do dolžnikov Duša-
na in Liljane Selinšek, oba stan. Šolska
ulica 24, Limbuš, v višini 64.900 EUR s
pripadki.

IZ-91432
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 303/03 z dne 26. 3.
2003, je nepremičnina, dvoinpolsobno
stanovanje št. 29 v skupni izmeri 60,70
m2, s kletnim prostorom v izmeri 4,37 m2,
ki se nahaja v IV. nadstropju večstanovanj-
ske hiše v Mariboru, Ljubljanska ulica
94/c, stoječe na parc. št. 591, vpisani v
vl. št. 1206, k.o. Spodnje Radvanje, ki je
do celote last Branke Ivančič, stan. Ljub-
ljanska ulica 94/c, Maribor, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 360/92, sklenjene dne 16. 10. 1992
med prodajalcema MTT – Tovarna tkanin
Melje p.o. Maribor in kupcem Francem
Podletnikom, kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 30. 6. 2000 med prodajal-
cem Francem Podletnikom in kupcem
Branko Ivančič, in dodatka št. 1 h kupo-
prodajni pogodbe z dne 30. 6. 2000, z
dne 14. 7. 2000, zastavljena v korist upni-
ce Karntner Sparkasse AG, Celovec, Re-
publika Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnice Branke Ivančič,
stan. Ljubljanska ulica 94/c, Maribor, v vi-
šini 20.300 EUR s pripadki.

IZ-91511
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 287/2003 z dne
24. 3. 2003, je enosobno stanovanje št. 2/I
v izmeri 33,82 m2, s kletnim prostorom -
shrambo v Mariboru, Hrenova ul. 14, ki sto-
ji na parc. št. 1636/2 k.o. Studenci, last
Kraner Mateja, stan. Maribor, Ahacljeva
ul. 3, na temelju prodajne pogodbe z dne
20. 2. 2003, zastavljeno v korist Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 16.570 EUR
s pp., v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS za EUR na dan plačila oziroma
izterjave.

IZ-91512
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 321/2003 z dne
31. 3. 2003, je stanovanje št. 70/V v izme-
ri 37,06 m2, lamela F3, Nova vas II/A v hiši
v Mariboru, Prušnikova 36, ki stoji na parc.
št. 1116 k.o. Sp. Radvanje, last Nukić Ja-
dranke, stanujoče Maribor, Gregorčičeva
36, na temelju prodajne pogodbe
št. 384/84 z dne 8. 11. 1984, zastavljeno
v korist upnice Probanke d.d., Maribor, Go-
sposka 23, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3,500.000 SIT s pp.

IZ-91513
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 329/2003 z dne
31. 3. 2003, je stanovanje št. 28/III v izme-
ri 23,74 m2 v hiši v Mariboru, Fluksova 3, ki
stoji na parc. št. 1084/8, pripisani pri vl.
št. 2058 k.o. Pobrežje, last Novaković Mi-
lana, stanujočega Maribor, Fluksova 3, na
temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 298/92 z dne 16. 4. 1992
in dvosobno stanovanje št. 13/IV v izmeri
54,22 m2 in kletna shramba št. 13 v izmeri
4,95 m2, v hiši v Mariboru, Štrekljeva 42, ki
stoji na parc. št. 122/0, pripisani pri vl.
št. 1041 k.o. Tezno, last Novaković Milana
in Podstenšek Marije, obeh stan. Maribor,
Fluksova 3, na temelju kupoprodajne po-
godbe z dne 24. 3. 2003, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 27.200 EUR s pp., v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju BS za EUR na
dan plačila oziroma izterjave.

IZ-91515
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 339/2003 z dne
1. 4. 2003, je stanovanje št. 32/V v izmeri
53,05 m2 v stan. hiši v Mariboru, Borova
vas 27, ki stoji na parc. št. 1147/14 k.o.
Sp. Radvanje, last Hudelja Alojza, stan. Ma-
ribor, Borova vas 27, na podlagi prodajne
pogodbe št. 3396/93 z dne 11. 6. 1993,
njenega aneksa z dne 24. 3. 2003 in notar-
skega zapisa opr. št. SV 112/03-1 z dne
10. 2. 2003, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,600.000 SIT s pp.

IZ-91517
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 333/03 z dne 1. 4.
2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 1 v skupni izmeri 53,70 m2, s pripa-
dajočo kletjo v izmeri 2 m2 ter drvarnico v
izmeri 1,50 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Lenartu, Ptujska
cesta 13, ležeče na parc. št. 546, vpisani v
vl. št. 534, k.o. Lenart, ki je last Davorja in
Marije Majić, oba stan. Ptujska c. 13, Le-
nart, vsakega do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 362-126/93 z dne
14. 10. 1993 in aneksa št. 1 k tej pogodbi
z dne 3. 6. 1996, zastavljena v korist upni-
ka Raiffeisenbank Voitsberg, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Republika Avstri-
ja, za zavarovanje denarne terjatve do dol-
žnikov Davorja in Marije Majić, oba stan.
Ptujska c. 13, Lenart, v višini 9.000 EUR s
pripadki.

IZ-91518
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV – 130/03 z dne 28. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 1 v izmeri
81,67 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
6,48 m2, sobo v izmeri 17,68 m2, sobo v
izmeri 15,39 m2, sobo v izmeri 16,03 m2,
hodnik v izmeri 4,81 m2, WC v izmeri

1,11 m2, shrambo v izmeri 2,40 m2, kopal-
nico v izmeri 3,52 m2, klet v izmeri 10 m2,
balkon - teraso v izmeri 2,53 m2, last Pivk
Marjete, Cesta I/1, Velenje in Srdić Siniše,
Stantetova ulica 32, Velenje, za vsakega do
ene polovice, na podlagi prodajne pogod-
be z dne 12. 3. 2003, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljub-
ljana, Trg Republike 2, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-91519
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 590/03 z dne 1. 4. 2003,
je bilo stanovanje št. 94 v skupni izmeri
55 m2, ki se nahaja v 8. nadstropju stano-
vanjske stavbe v Ljubljani, Preglov trg 11,
last zastaviteljice Milosave Stojanovič, za-
stavljeno v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-91520
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 332/03 z dne 1. 4.
2003, je bil zastavljen poslovni prostor št.
P-1 v skupni izmeri 595 m2, ki obsega skla-
dišče v kletni etaži v izmeri 144,50 m2, pro-
dajno servisnih površin v pritličju v izmeri
414,50 m2 in tri podzemna parkirišča ozna-
čenih s številkami 11, 12 in 13  v skupni
izmeri 36  m2, kar vse se nahaja v stano-
vanjsko poslovni zgradbi v Mariboru, Rad-
vanjska cesta 58, ki je last zastavitelja Iskra
Prins d.d. Ljubljana, na podlagi pogodbe o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejan-
skim z dne 8. 1. 1997, sklenjene s proda-
jalcem SGP Stavbar – Podjetje Visoke grad-
nje d.o.o., Maribor, Industrijska ulica 13.
Poslovni prostor je zastavljen v korist upni-
ce SKB banke d.d. za zavarovanje denarne
terjatve v višini 45,000.000 SIT s pripadki.

IZ-91522
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 337/03 z dne 31. 3.
2003, je bilo zastavljeno enosobno stano-
vanje št. 44, v skupni izmeri 34,65 m2, v
petem nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, Hermana Potočnika 19, ki je last
zastaviteljev Karmen Merčun iz Kamnika,
Jelovškova ulica 5 in Ljubodraga Adamovića
iz Ljubljane, Trebinjska 12, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne 5. 3.
2003 z Ano Gomilšek iz Senovega. Stano-
vanje je zastavljeno v korist upnice Vol-
ksbank – Ljudska banka d.d. Ljubljana, Du-
najska 128 a, matična št. 5496527, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 61.000
EUR s pripadki.

IZ-91523
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-161/03 z dne 1. 4.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje šte-
vilka 12, v drugem nadstropju stanovanj-
skega objekta, Roje 2, Mirna, v skupni
izmeri 56,42 m2. Stanovanjska stavba stoji
na parc. št. 25/37, vl. št. 1081, k.o. Mirna
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in je last posojilojemalcev ter dolžnikov in
zastaviteljev Robek Hinka in Matejke, po
prodajni pogodbi z dne 28. 7. 1999, za-
stavljeno v korist posojilodajalcev in upni-
kov Kirn Aleša, Sevno 5 A, Novo mesto, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
1,517.815 SIT in Žonta Silva, Potov vrh 4,
Novo mesto, za zavarovanje denarne terjat-
ve v višini 1,821.378 SIT s pripadki.

IZ-91549
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Marte Malič iz Novega
mesta, opr. št. SV-129/03 z dne 31. 3.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 3
v stanovanjski hiši na naslovu Novo mesto,
Ul. Danila Bučarja 6, v izmeri 62,98 m2, last
dolžnice in zastaviteljice Bosančić Milene,
Novo mesto, Ul. Danila Bučarja 6, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 2746/1-06/93 z dne 19. 10. 1993,
sklenjene s Slovenskimi železnicami Ljublja-
na, p.o., Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, za-
stavljeno v korist upnika Tomšič Nika, Čr-
mošnjice pri Stopičah 34, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 3,991.653 SIT, kar zna-
ša po prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana,
17.100 EUR, s pripadki.

IZ-91550
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 602/03 z dne 2. 4. 2003,
je bilo stanovanje št. 24 v skupni izmeri
31,95 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši v
Ljubljani, Franca Mlakarja 50, stoječi na
parc. št. 1546/17, vl. št. 2017 k.o. Dravlje,
last zastaviteljice Marjete Franko, zastavlje-
no v korist upnika Okanović Osmana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 12.600
EUR s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 10/2003 S-91142
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 10/2003 sklep z dne 25. 3.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Lostar, Podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Jagnjenica 30, Ra-
deče (matična številka: 5558158).

Odslej se firma glasi: Lostar, Podjetje za
trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Jagnjenica
30, Radeče (matična številka: 5558158) –
v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se začetek stečajnega postop-
ka na oglasni deski sodišča ter vpis začetka
stečajnega postopka v sodni register pri tem
sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od

dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjat-
ve in z navedbo žiro računa ali drugega raču-
na 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 na-
naša 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 na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev po-
sameznih 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
11. junija 2003 ob 14.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 25. 3.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 3. 2003

St 21/2002-48 S-91143
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Berex International,
Trgovina, uvoz-izvoz, zastopstvo, d.o.o.,
Jesenice na Dolenjskem 9b, Jesenice
na Dolenjskem, za dne 23. 4. 2003 ob
9.30, v razpravni dvorani IV/II tega sodišča
v Krškem, CKŽ 12.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finan-
čne reorganizacije v sobi št. 218/II v času
uradnih ur, vsak dan od 9. do 12. ure, v
sredo pa tudi od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem,
dne 26. 3. 2003

St 175/2000 S-91144
To sodišče je s sklepom St 175/2000

dne 25. 3. 2003 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom ZAPO, d.o.o., Kolod-
vorska 14, Kočevje, št. registrskega vlož-
ka 061/11546800, matična številka
5566665.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2003

St 3/2003 S-91145
To sodišče je s sklepom St 3/2003 dne

26. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom ORIO JJ, d.o.o., Ljubljana, Za-
loška cesta 230/E, matična številka:
5539323, šifra dejavnosti 070132.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, odvetnik iz Ljubljane, Cigaletova
7, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-

mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 6. 2003 ob 10.15, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2003

St 36/2003 S-91146
To sodišče v stečajnem postopku zoper

premoženje dolžnika Zoepritz, d.o.o., Ri-
bnica – v stečaju, Jurjevica 40, za dne
17. 6. 2003 ob 10.45, na Slovenski 41 (biv-
ša Gospodarska Zbornica Slovenije) v sejni
sobi v 9. nadstropju, razpisuje 3. narok za
preizkus prijavljenih terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2003

St 20/96 S-91147
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v

stečajni zadevi Tekstilna tovarna Tabor,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Valvazorjeva
ul. 38, dne 16. 5. 2003 v sobi št. 253 ob
11. uri peti narok za preizkus terjatev in na-
rok za obravnavanje osnutka za glavno raz-
delitev.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka naslovnega sodišča (soba št. 227)
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2003

St 55/2000-244 S-91148
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 55/2000 dne 4. 3. 2003, zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom MTT tkani-
ne, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ulica kra-
ljeviča Marka 19, ker so končana vsa opra-
vila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2003

St 48/99 S-91149
To sodišče je s sklepom opr. št. St 48/99

dne 25. 3. 2003 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Tima Holding, Podjetje
za financiranje, strateški razvoj, upravlja-
nje in konzalting, d.d. – v stečaju, Mari-
bor, Svetozarevska 10, ker so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2003

St 236/2002 S-91150
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo

narok za prisilno poravnavo v zadevi Hart,
družba za proizvodnjo izdelkov iz lesa,
gradnjo objektov, inženiring in trgovino,
d.o.o., Maribor, Puhova ulica 18, dne
9. 5. 2003 ob 11.30 v sobi št. 253 tega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi nar-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do
15. ure in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 227.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2003
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St 19/2003 S-91151
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Matjaž Štok kot predse-
dnik senata in sodnika Janez Zeilhofer in
mag. Olga Beranič kot člana senata, v ste-
čajnem postopku Mesarija okrepčevalnica
Petra, Anton Zupanič s.p., C. v Rogozo 7,
Miklavž na Dravskem polju, na seji senata
dne 25. 3. 2003 sklenilo:

Stečajni postopek nad samostojnim po-
djetnikom Mesarija okrepčevalnica Pet-
ra, Anton Zupanič s.p., C. v Rogozo 7,
Miklavž na Dravskem polju, se ustavi.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2003

St 2/98-1237 S-91194
To sodišče razpisuje sedmi narok za pre-

izkus terjatev v stečajnem postopku nad dol-
žnikom Veriga, proizvodnja verig in vija-
kov d.o.o.– v stečaju, Alpska 43, Lesce,
ki bo dne 24. 4. 2003 ob 14.30 v sobi
014/klet tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 3. 2003

St 52/2001 S-91197
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Jerovšek Computers
d.o.o., Domžale – v stečaju za dne 20. 5.
2003 ob 10.30 v sobi 352/III tga sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2003

St 153/2002 S-91198
To sodišče je s sklepom St 153/2002

dne 30. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gradbeništvo Rajsar Franc
s.p., Ul. Heroja Marinclja 5, Kočevje, dav-
čna številka: 2348164.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Olga Tanko iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnice poziva-
mo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 4. 2003 ob 9.20, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2003

St 146/2002 S-91199
To sodišče je s sklepom St 146/2002

dne 30. 1. 2003 začelo in dne 21. 3. 2003
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Krašovec Bogomir s.p. – Čistilni servis
Struge, Tržič 11, Struge na Dolenjskem
– v stečaju, davčna številka: 57800766.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz registra samostojnih podjet-
nikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2003

St 210/2002 S-91200
To sodišče je s sklepom St 210/2002

dne 21. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Moto Klub, Podjetje za
prodajo tehničnega blaga d.o.o., Trža-
ška 132, Ljubljana, matična številka:
5448816, šifra dejavnosti: 51.190.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Me-
lita Butara, Mala čolnarska 9B Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 6. 2003 ob 12. uri, soba 307/A
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2003

St 133/2002 S-91201
To sodišče je s sklepom opr. št. St

133/2002 dne 21. 3. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom ZŠAM Avto-
šola d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2003

St 1/2003 S-91202
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Imeri Afan s.p., Dvorakova ul. 6, Ma-
ribor, se v skladu z 99/I. členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2003

St 116/2002 S-91203
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Aqua, Čistilni servis, Tatjana Pišec
Letonja s.p., Dogoška 115, Maribor, se v
skladu z 99/I. členom ZPPSL začne in ta-
koj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2003

St 237/2002 S-91205
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom A Market d.o.o., Prešernova 12, Ma-

ribor, se v skladu z 99/I. členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2003

St 170/2002 S-91206
To sodišče je s sklepom opr. št. St

170/2002 z dne 20. 3. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad podjetjem Oljka, Trgov-
sko podjetje d.o.o., Maribor, Ruska ul. 9.

Odslej se dolžnikova firma glasi Oljka,
Trgovsko podjetje d.o.o. – v stečaju, Mari-
bor, Ruska ul. 9, njegova matična številka
je 5512611, šifra dejavnosti pa 51160.

Za stečajno upraviteljico je določena
Dragica Razboršek, zaposlena pri Finea
Holding d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 10.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu na naslov tega sodišča, Sodna ulica
14, v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 17. 6.
2003 ob 9. uri v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 20. 3.
2003.

St 20/94 S-91208
Stečajnega upravitelja Gorazda Zemlja-

riča se z dne 20. 3. 2003 razreši funkcije
stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Fer-
romoto Export Import d.o.o. – v stečaju,
Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2003

St 97/2002 S-91255
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 97/2002 sklep z
dne 28. 3. 2003:

Poravnalni senat na osnovi načrta finan-
čne reorganizacije in vseh priloženih doku-
mentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skla-
du z določili 52. člena ZPPSL razpisuje na-
rok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
IBIKO, Inženirski biro Konjice d.o.o., Me-
stni trg 3, Slovenske Konjice, ki bo dne
23. aprila 2003 ob 12.30, v sobi št. 106/I.
tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog finančne reorga-
nizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi gla-
sovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasov-
nico z originalnim podpisom in žigom poš-
ljejo poravnalnemu senatu; upniki - pravne
osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da
jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma
oseba, pooblaščena za zastopanje upnika.
Pri glasovnju se bodo štele samo tiste gla-
sovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 3. 2003
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St 105/2002 S-91256
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 105/2002 sklep z dne 27. 3.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Dnevni bar »Shark pub«, Vlado Bojovič
s.p., Ljubljanska cesta 7, Celje (matična
številka: 5728012), se zaključi v skladu z
določili 99/II člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 23. apri-
la 2003 ob 14. uri, soba št. 106/I tega
sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Dnevni bar
»Shark pub«, Vlado Bojovič s.p., Ljubljan-
ska cesta 7, Celje (matična številka:
5728012), iz pristojnega registra samostoj-
nih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 3. 2003

St 18/2002 S-91287
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 18/2002 sklep z dne 27. 3.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: RE-
TRG, Trgovina na debelo in drobno živil-
skih in neživilskih proizvodov d.o.o.,
Spodnja Rečica n.h., Laško – v stečaju
(matična številka 5304067), se zaključi v
skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski ter se hkrati prekliče I. narok za preiz-
kus terjatev razpisan za dne 14. maja 2003
ob 8.30, soba št. 106/I tukajšnjega sodi-
šča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: RETRG, Trgovi-
na na debelo in drobno živilskih proizvodov
d.o.o., Spodnja Rečica n.h., Laško - v ste-
čaju (matična številka 5304067), iz sodne-
ga registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 3. 2003

St 44/96 S-91289
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v

stečajni zadevi Grapromonting Gradbe-
ništvo, proizvodnja, inženering, trgovina
in storitve d.o.o. - v stečaju, Lenart,
Spodnji Porčič 22, dne 30. 5. 2003 v so-
bi št. 253 ob 9. uri narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka naslovnega sodišča (soba št. 227)
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2003

St 6/2003-17 S-91290
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Pavlović Nedeljko s.p., Ul. bratov
Berglez 36, Pragersko, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2003

St 12/2003 S-91291
To sodišče je s sklepom z opr. št.

St 12/2003 z dne 28. 3. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojno podjetnico Mihič Lidijo s firmo
Mihič Lidija - trgovina na drobno s.p.,
Fram 60, 2313 Fram, ker je premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vred-
nosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.

Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2003

St 7/2003 S-91209
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 7/2003 z dne 24. 3. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad kasneje najdenim pre-
moženjem iz sodnega registra izbrisanega
dolžnika – Stanovanjska zadruga Žabjak
o.sub.o., Svržnjakova 13, Ptuj.

Za stečajnega upravitelja je določen
dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.

Oklic o zaečtku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 3. 2003.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 3. 2003

St 1/00 S-91292
To sodišče je v stečajni zadevi zoper ste-

čajnega dolžnika Edison Razvoj in razi-
skave na področju obdelave kovin d.o.o.
Ceglo, Ceglo 25, Dobrovo, zunaj naroka
dne 26. 3. 2003 sklenilo:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Edison Razvoj in raziskave na podro-
čju obdelave kovin d.o.o. Ceglo, Ceglo 25,
Dobrovo, v stečaju, matična št. 5432618,
se zaključi.

Odločba o zaključku stečajnega postop-
ka se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
od njegove objave.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča v Novi Gorici, vložek
št. 1/01265/00.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster stečajni dolžnik preneha in se iz sodne-
ga registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.

Prvi narok za preizkus terjatev, določen
za dne 9. 4. 2003 ob 12. uri v razpravni
dvorani 108/I tega sodišča, se prekliče.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 3. 2003

St 6/2003 S-91293
To sodišče je s sklepom št. St 6/2003 z

dne 26. 3. 2003 na podlagi prvega odstav-
ka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključi-
lo stečajni postopek nad dolžnikom Pohiš-

tvo Jakolitsch proizvodnja in prodaja
d.o.o., Dobova, Ulica bratov Gerjovičev
3, matična številka 5897696, šifra dejavno-
sti 52.440.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 3. 2003

St 3/2002 S-91294
To sodišče je s sklepom št. St 3/2002 z

dne 26. 3. 2003 na podlagi prvega odstav-
ka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključi-
lo stečajni postopek nad dolžnikom Kovač
Trade, trgovina na debelo in drobno z
mešanim blagom d.o.o., Prešernova 19,
Brežice, matična številka 5560063, šifra
dejavnosti 51.700.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 3. 2003

St 65/2002 S-91295
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o

prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) to sodišče
objavlja oklic;

1. To sodišče je s sklepom z dne 26. 3.
2003 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom Coast finance, trgovina in storitve,
d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 38, Ko-
per.

2. Odslej se firma dolžnika glasi: Coast
finance, trgovina in storitve d.o.o. Koper - v
stečaju.

3. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Igor Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.

4. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

5. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

6. Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu, v dveh mese-
cih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka, razen če svojih terja-
tev niso prijavili v postopku prisilne porav-
nave.

7. Narok za preizkus terjatev bo 18. 6.
2003 ob 8.30, v sobi št. 153/I tukajšnjega
sodišča.

8. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na sodno desko tukajšnjega so-
dišča dne 26. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 3. 2003

St 49/2002 S-91296
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 49/2002 z dne 24. 3. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Neli, Trgovi-
na, gostinstvo in turizem, d.o.o., Landol
16, Postojna, matična št. 5666716, šifra
dejavnosti 52.488 in ga takoj zaključilo, ker
dolžnikovo premoženje ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

Premoženje stečajnega dolžnika, in si-
cer osnovna sredstva po seznamu osnov-
nih sredstev na list. št. 14 in 15, ki je se-
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stavni del sklepa z dne 24. 3. 2003 in zalo-
ge blaga, ki se nahajajo pri dolžniku in pred-
stavljajo pretežno rezervne dele za traktor-
je, drobno kmetijsko orodje in podobno
(374 postavk) se izročijo Občini Postojna
brez prevzema obveznosti.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2003

St 61/2002 S-91297
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 61/2002 z dne 18. 2. 2003, stečajni
postopek nad dolžnikom Tržan d.o.o., sto-
ritve in trgovina, Vojkovo nabrežje št. 26,
Koper, matična številka 1202014, začelo
in takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti tega sklepa je sodi-
šče odredilo izbris družbe iz sodnega re-
gistra tukajšnjega sodišča.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 2. 2003

St 88/2002 S-91298
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Trgovina Nada, Klarič Nada
s.p. - v stečaju, Kočevje, Ljubljanska c. 5,
razpisuje 2. narok za preizkus terjatev za
dne 14. 5. 2003 ob 10. uri v sobi 307/III.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2003

St 218/2002 S-91299
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 218/2002 z dne 25. 3. 2003 ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Zalokar Boris s.p., Obrtinška 15a, Trbov-
lje.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2003

St 105/2002 S-91300
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 105/2002 z dne 25. 3. 2003 ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Interact d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
152a.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2003

St 41/2002 S-91301
To sodišče razpisuje 2. narok za preizkus

prijavljenih terjatev in narok za obravnavanje
osnutka glavne razdelitve v stečajnem po-
stopku zoper stečajno maso Kiwwi teleko-
munikacije d.o.o. - v stečaju, za dne 11. 6.
2003 ob 12.15, v 307A/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2003

St 38/2003 S-91302
To sodišče je s sklepom St 38/2003

dne 28. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Velor fotografske storitve,
d.o.o., Ljubljana, Črna vas 230, Ljublja-
na, matična številka 5730708.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ja-
nez Golob iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 7. 2003 ob 10.30, v sejni sobi v
9. nadstropju, Slovenska 41 (bivša Gospo-
darska zbornica).

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2003

St 86/2002 S-91303
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Boven d.o.o. - v stečaju,
Šmartinska 152, Ljubljana, za dne 7. 5.
2003 ob 9. uri v sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2003

St 115/2002 S-91304
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 115/2002 z dne 13. 11. 2002 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Corex d.o.o., Staničeva 41, Ljubljana in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik izpla-
čal

– upnikom razreda A (obveznosti do do-
baviteljev) 20% obračunanih terjatev na dan
13. 6. 2002 v roku enega leta od pravno-
močnosti tega sklepa;

– upnikom razreda B (obveznosti do dr-
žavnih institucij) iz naslova davkov, prispev-
kov in obresti 20% glavnične obveznosti na
dan 13. 6. 2002, v roku enega leta po potr-
jeni prisilni poravnavi, pri čemer se obvez-
nosti iz naslova obresti v celoti odpišejo (16.
člen ZFPP);

– razred C (obveznosti do delavcev), ter-
jatve iz naslova plač in nadomestila plač za
zadnje obdobje treh mesecev pred 13. 6.
2002 v celoti.

Prisilna poravnava učinkuje za vse terjat-
ve upnikov, ki so nastale do 13. 6. 2002
kot dneva začetka postopka prisilne porav-
nave.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
13. 2. 2003. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 10. 3.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2003

St 18/2002-35 S-91305
Po drugem odstavku 99. člena Zakona

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom AGRO -
MA, Podjetje za trgovinske storitve in
marketing Ferdinand Potočnik s.p.,
Cven 84/d, 9240 Ljutomer, zaključi.

Premoženje stečajnega dolžnika se upo-
rabi za poravnavo stroškov stečajnega po-
stopka in se v ta namen izroči stečajnemu
upravitelju dr. Štefanu Ščapu iz Murske So-
bote, Ulica Ob progi 53, preostanek pre-
dujma v znesku 89.890 SIT ter terjatvi ste-
čajnega dolžnika do dolžnika Jug Franca,
Gederovci 27, v znesku 110.000 SIT in do
dolžnika Increa d.o.o. Izola, v znesku
168.021 SIT.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 3. 2003

St 12/2003-8 S-91306
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 12/2003 sklep z dne 27. 3. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: To-

maž Lipuš s.p. Tom sport, Šaranovičeva
3, Celje (matična številka: 5312725), se
začne in takoj zaključi v skladu z določili
99/I člena 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 upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Tomaž Lipuš s.p.
Tom sport, Šaranovičeva 3, Celje (matična
številka: 5312725), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 3. 2003

St 27/2001-39 S-91307
To sodišče v skrajšanem stečajnem po-

stopku stečajnega dolžnika Jazbec Martin
s.p., - v stečaju, Trgovina, prevozi, izdel-
ki iz kartona in papirja, Lesično 5/a, Le-
sično, razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne ma-
se, ki bo dne 14. maja 2003 ob 10.30, v
sobi št. 106/I tega sodišča, Prešernova 22.

Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.

Osnutek glavne razdelitve stečajne ma-
se obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:

1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 613.213,32 SIT.

2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 5%.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve -
A38/1-15) na oglasni deski sodišča ali v ste-
čajni pisarni tega sodišča, Prešernova 22,
Celje, med uradnimi urami sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 3. 2003

Amortizacije

N 203/2000 AM-3757
Na predlog Abanke d.d., Ljubljana, ki jo

zastopa odvetnica Irena Končina iz Ljublja-
ne, se uvaja amortizacija spodaj navedenih
vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili.
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Imetnik treh papirjev se poziva, da v roku
60 dni po objavi oglasa uveljavlja svoje za-
konite pravice. Po preteku tega roka se bo
štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo
pravno veljavnost.

Serija BA, delnice od št. 0007734 do
št. 0007738, št. delnic 5, vrednost 1, št.
lotov 5.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2003

N 217/2000 AM-3758
Na predlog Abanke d.d., Ljubljana, ki jo

zastopa odvetnica Irena Končina iz Ljublja-
ne, se uvaja amortizacija spodaj navedene-
ga vrednostnega papirja, ki naj bi se izgubil.
Imetnik tega papirja se poziva, da v roku 60
dni po objavi oglasa uveljavlja svoje zakoni-
te pravice. Po preteku tega roka se bo šte-
lo, da je vrednostni papir izgubil svojo prav-
no veljavnost.

Serija AA, delnica št. 0014531, št. del-
nic 1, vrednost 1, št. lotov 1.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2003

N 73/2002 AM-3829
Na predlog Balinarskega športnega klu-

ba BS-3, Baragova 11, Ljubljana, se uvaja
amortizacija spodaj navedene hranilne knji-
žice. Vsak, ki ima interes, se poziva, da v
roku 60 dni po objavi oglasa uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po preteku tega roka se
bo štelo, da je hranilna knjižnica izgubila
svojo pravno veljavnost.

Hnrailna knjižica Abanke, Vipa d.d. (prej
Abanke d.d.), št. 1032353621, ki se glasi
na geslo in predstavlja vlogo na vpogled.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 1997/04581 SR-3755
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Lilijani Podlesnik v izvršilni zadevi
upnice Lidije Mirtič, Ul. Andreja Kumerja 3,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Živan Mirčič iz
Ljubljane, proti dolžniku Simič Zoranu, Ve-
selova ul. 15, Ljubljana, zaradi izterjave
776.468 SIT s pripadki, dne 5. 2. 2003,
sklenilo:

dolžniku Zoranu Simiču se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Anko Kenda Oražem, Slovenska
c. 55/c iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2003

I 99/17728 SR-3756
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upni-
ce Kranjske hranilnice in posojilnice, d.d.,

Ljubljana – v stečaju, sedaj Kovinoplastika
Lož, d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, Stari
trg pri Ložu, proti dolžnici Alenčici Tvrdko-
vič, Društvena 19, Ljubljana, zaradi izterja-
ve 2,380.579,25 SIT, dne 18. 11. 2002,
sklenilo:

dolžnici Alenčici Tvrdkovič se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Slovenska 55c, Ljub-
ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse dotlej, dokler dolžnica ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2002

P 2128/2002 SR-3823
Okrožno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Karmen Špringer v pravdni
zadevi tožeče stranke Mateje Ježek, Slape
58, Ljubljana-Polje, proti toženi stranki Mar-
janu Kranjcu, neznanega naslova, zaradi do-
delitve otrok in plačevanja preživnine, dne
6. 3. 2003, sklenilo:

toženi stranki Majanu Kranjcu se postavi
začasni zastopnik. Za začasnega zastopni-
ka tožene stranke se imenuje Janez Gru-
den, odvetnik v Ljubljani, Prešernova 3,
Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
2128/2002-IV, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi
stranki postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2003

In 02/00005 SR-2569
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni

zadevi upnika Grosist Gorica, d.d., Šempe-
ter pri Gorici, Nikole Tesle 10, ki ga zastopa
odvetnica Maja Krašovec Orel iz Nove Gori-
ce, proti dolžniku Ibisshi Ismetu, Ulpiana C
2/3, 38000 Priština, Kosovo, zaradi izter-
jave 105.563,90 SIT s pp, izven naroka
dne 6. 2. 2003, sklenilo:

dolžniku Ibisshi Ismetu, Ulpiana C 2/3,
38000 Priština, Kosovo, se na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasna za-
stopnica odvetnica Tatjana Škrinjar, Tržaška
34 A, Postojna.

Začasna zastopnica ima v predmetnem
postopku in v postopkih, ki se vodijo pri
naslovnem sodišču pod opr. št. In
00/00024, In 01/00031 in In 01/0026
vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 6. 2. 2003

In 59/99 SR-3814

Okrajno sodišče v Trebnjem je v izvršilni
zadevi upnika Renata Verliča, Golniška 22,
Kranj, ki ga zastopa odv. Darja Roblek iz
Kranja, zoper dolžnika Šmejic Antona, Braj-
nikova 20, Ljubljana, zaradi izterjave zne-
ska 2,296.594,11 SIT, sklenilo:

Sklep z dne 26. 1. 2001, opr. št. In
59/99-22 se razveljavi.

Dolžniku Antonu Šmejicu,
roj. 19. 2. 1947, se postavi začasni zasto-
pnik odv. Jurij Gros iz Trebnjega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 7. 2. 2003

Oklici dedičem

IV D 708/2002 OD-2582

Pri tem sodišču teče zapuščinski po-
stopek po pok. Vintar Ivani,
roj. 31. 7. 1912, nazadnje stanujoči v Ljub-
ljani, Vinterca 20, ki je umrla dne 11. 3.
2002 v Trebnjem.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2003

D 1416/94 OD-3766

Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je
v teku zapuščinski postopek po pokojni
Veselaj Tahiri, roj. 16. 10. 1930, nazadnje
stan. v Mariboru, Ptujska c. 211, ki je umr-
la 1. 9. 1994.

Kot dedinja I. dednega reda je k dedo-
vanju poklicana tudi hči pokojne Veslaj Fi-
tija, roj. 30. 3. 2966, ki je trenutno nezna-
nega bivališča.

Pozivamo Veselaj Fitijo, naj se v enem
letu od objave tega oklica priglasi Okrajne-
mu sodišču v Mariboru.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podla-
gi izjave postavljenega skrbnika in na pod-
lagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2003

D 185/92 OD-3833

Pri tem sodišču teče zapuščinski po-
stopek po pokojni Zupan Mariji,
roj. 25. 3. 1901, državljanki Republike Slo-
venije, umrli dne 26. 2. 1966, nazadnje
stalno stanujoči v Zasipu št. 11.

Ker sodišču ni znano, ali je zapustnica
imela kakšne dediče, ki bi bili po zakonu
upravičeni dedovati, pozivamo vse dediče,
da se v enem letu po objavi tega oklica
prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo in izdalo sklep o de-
dovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 3. 2003
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Oklici pogrešanih

N 139/2002 PO-3830

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne v nepravdni zadevi pre-
dlagateljev Roberta Kneza in Marka Kne-
za, oba iz Movraža 26, Gračišče, ki ju
zastopa odvetnik Rok Munih iz Kopra, zo-
per nasprotnega udeleženca Antona Kne-
za, neznanega prebivališča v ZDA, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Cvet-
ka Birsa iz Ankarana, zaradi razglasitve za
mrtvega, po opravljenem naroku dne
25. 10. 2002, sklenilo:

začne se postopek, da se pogrešani
Anton Knez, roj. 28. 1. 1908 v Movražu,
sin Petra Kneza in Marije Knez, roj. Ra-
kar, neznanega prebivališča v ZDA, raz-
glasi za mrtvega.

Poziva se pogrešanega, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali
smrti pogrešanega, da to sporočijo na-
slovnemu sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, ker bo sicer po po-
teku tega roka pogrešani razglašen za mr-
tvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 10. 2002

N 163/2002 PO-3831

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne v nepravdni zadevi pre-
dlagateljice Avrelije Škrinjar iz Ljubljane,
Abramova 10, zoper nasprotnega udele-
ženca Emila Primožiča, zadnje znano pre-
bivališče Podpeč 9, ki ga zastopa skrbni-
ca za poseben primer Cvetka Birsa iz An-
karana, zaradi razglasitve za mrtvega, po
opravljenem naroku dne 21. 2. 2003,
sklenilo:

začne se postopek, da se pogrešani
Emil Primožič, znan tudi po imenu Miljo,
roj. leta 1901 v Podpeči, sin pok. Blaža
Primožiča in pok. Marije Primožič, roj.
Olenik, zadnje znano prebivališče Podpeč
9, razglasi za mrtvega.

Poziva se pogrešanega, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali
smrti pogrešanega, da to sporočijo na-
slovnemu sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, ker bo sicer po po-
teku tega roka pogrešani razglašen za mr-
tvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 2. 2003

N 6/2001 PO-3768

Pri tukajšnjem sodišču je bil vložen
predlog, da se razglasi za mrtvo Antonio
Hofstäter, roj. Dočkalova,
roj. 17. 1. 1890, z zadnjim prebivališčem
v Hočah.

Pogrešana je od maja leta 1945.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli

o njej, da to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Mariboru.

Po preteku treh mesecev jo bo sodi-
šče razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 1517/2002 Rg-15906
To sodišče je na predlog družbenikov

družbe z neomejeno odgovornostjo Hermi -
Rauter in ostali, proizvodnja, trgovina, stori-
tve, d.n.o. Celje, Trnoveljska 2, za prene-
hanje družbe po skrajšanem postopku skle-
nilo objaviti sklep:

družba Hermi - Rauter in ostali, proiz-
vodnja, trgovina, storitve, d.n.o. Celje,
Trnoveljska 2, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima 4 družbenike, in sicer Rau-
ter Karmen, Rauter Andreja in Rauter Her-
mana, vsi Laze 8, Velenje ter Rauter Mira-
na, Cesta Františka Foita 8, Velenje, ki pre-
vzamejo obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med dru-
žbenike po pogodbi o razdružitvi solastne-
ga premoženja.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 20. 6.
2002.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 8. 2002

KOPER

Srg 1307/2002 Rg-3790
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Justromnia, izvoz-uvoz, trgovi-

na in marketing, d.o.o. Koper, Ferrarska
8, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/1577/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 4. 10.
2002.

Družbenika Omnia Nuova SRL, s sede-
žem v Milanu, Piazza della Repubblica 9,
Italija in Juteks, d.d., Žalec, Ložnica 53 A,
izjavljata, da se poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika sora-
zmerno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2003

Srg 1478/2002 Rg-3791

Okrožno sodišče v Kopru kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

družba Sojer D & N, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Postojna, Volaričeva 9, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/5734/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
18. 11. 2002.

Družbenika Nikica Strle-Sojer in Danilo
Sojer oba iz Postojne, Tržaška 64 a, izjav-
ljata, da so poplačane vse obveznosti druž-
be, da družba ni imela zaposlenih delav-
cev in da prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se razdeli med družbenika so-
razmerno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2003

Srg 1336/2002 Rg-3792

Okrožno sodišče v Kopru kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

družba FBI – Furlan Boris Internatio-
nal, glasebena produkcija, d.o.o., Boni-
ni 4, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/2026/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 7. 10. 2002.

Družbenik Boris Furlan iz Kopra, Bonini
4, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja z de-
lavci in da prevzame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2003

KRANJ

Srg 221/2003 Rg-3797
Družba Bitos, trgovina in proizvodnja,

d.o.o., Jesenice, s sedežem Udarna 9,
Jesenice, vpisana na reg. vl.
št. 1/4012/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Bi-
ček Lidija Marija, Udarna 9, 4270 Jeseni-
ce.

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 3. 2003
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LJUBLJANA

Srg 00964/2003 Rg-3769
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Dragonja, podjetniško in poslovno svetova-
nje, Ljubljana, d.o.o., Gallusovo nabrežje
9, objavlja sklep:

Dragonja, podjetniško in poslovno
svetovanje, Ljubljana, d.o.o., Gallusovo
nabrežje 9, reg. št. vl. 1/25921/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 2. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Forplan, svetovanje, po-
slovne storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Vurnikova 2, z ustanovitvenim kapitalom
3,000.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

Srg 00043/2003 Rg-3771
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Gabjani, storitve, inženiring, trgovina d.o.o.,
Ljubljana, Nove Fužine 33, objavlja sklep:

Gabjani, storitve, inženiring, trgovina
d.o.o., Ljubljana, Nove Fužine 33, reg.
št. vl. 1/22743/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
24. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Gimpelj, Ljubljana,
Blažičeva 16, z ustanovitvenim kapitalom
2,120.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

Srg 00177/2003 Rg-3772
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Eurocompany, podjetje za izdelavo in pro-

dajo konfekcije, d.o.o., Ljubljana, Rusjanov
trg 2, objavlja sklep:

Eurocompany podjetje za izdelavo in
prodajo konfekcije, d.o.o., Ljubljana, Ru-
sjanov trg 2, reg. št. vl. 1/06137/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Černelič Marja, Ljublja-
na, Pot v hribec 4 in Černelič Vinko, Ljub-
ljana, Linhartova cesta 94, z ustanovitvenim
kapitalom 1,637.022 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika, vsakemu do 50%.

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 28. 2. 2003

Srg 00714/2003 Rg-3778
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Giga Co., gradbeništvo d.o.o. Ljubljana,
Milčinskega ulica 16, objavlja sklep:

Giga Co., gradbeništvo d.o.o., Ljub-
ljana, Milčinskega ulica 16, reg. št.
vl. 1/28355/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 1.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dumbovič Bojan, Ljublja-
na, Milčinskega ul. 16, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 28. 2. 2003

Srg 00607/2003 Rg-3780
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Krumplast, proizvodnja predmetov iz plastič-
nih folij, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 61,
objavlja sklep:

Krumplast, proizvodnja predmetov iz
plastičnih folij, d.o.o., Ljubljana, Gerbi-
čeva 61, reg. št. vl. 1/15587/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 22. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja  sta Stanko Krumpak in
Marjetica Smolnikar Krumpak, oba Ljublja-
na, Zbašnikova ulica 11, z ustanovitvenim
kapitalom 1,508.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje v sorazmerju z de-
leži prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

Srg 00741/2003 Rg-3786
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Chemi Trade, družba za posredništvo in tr-
govino d.o.o., Ljubljana, Kotnikova ulica 34,
objavlja sklep:

Chemi Trade, družba za posredniš-
tvo in trgovino d.o.o., Ljubljana, Kotni-
kova ulica 34, reg. št. vl. 1/35997/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 28. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Debeljak Aleš, Ljublja-
na, v Murglah 123, z ustanovitvenim kapi-
talom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

MURSKA SOBOTA

Srg 2002/00852 Rg-3787
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot re-

gistrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Fleming, družba za finan-

čno-računovodsko svetovanje in trgovi-
no, d.o.o., Slave Klavore 3, Murska So-
bota, ki je vpisana v reg. vl. tega sodišča
št. 1/02129/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika Plemenitaš
Vinka ml., Cvetkova ulica 12, Murska So-
bota, prej Slave Klavore 3, Murska Sobota,
z dne 23. 12. 2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema družbenik.

Premoženje in morebitni denarni prese-
žek na poslovnem računu družbe preide v
last in posest družbenika.
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Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko
upniki ali drugi pristojni organi v roku 15
dni od dneva objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti,
ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o iz-
brisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 2003

Srg 2003/09 Rg-3788

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji
sklep:

družba Benkovič, trgovsko podjetje,
d.o.o., Gorička ulica 18, Černelavci, ki
je vpisana v reg. vl. tega sodišča
št. 1/01167/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika Benkovič
Štefana, Gorička ulica 18, Černelavci, z
dne 8. 1. 2003.

Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe prevzema družbe-
nik.

Premoženje družbe po prenehanju
družbe preide v last in posest družbeni-
ka.

Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko
upniki ali drugi pristojni organi v roku 15
dni od dneva objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti,
ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o iz-
brisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 2003

NOVA GORICA

Srg 158/2003 Rg-3784

Družba Pintar - Agens, cenitve, sve-
tovanje in posredništvo Nova Gorica
d.o.o., s sedežem Bratov Hvalič 144,
Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s
št. 1-00465-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu vseh ustanoviteljev
družbe z dne 28. 2. 2003.

Ustanovitelji družbe so Pintar Erna,
Pintar Franci in Pintar Gosenca Nataša,
vsi Ulica bratov Hvalič 144, Nova Gorica,
ki prevzemajo obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbri-
sa iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 3. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Arh Janez, Češnjica 62, Srednja vas v
Bohinju, priglasitveni list, opravilna
št. 44-1325/95, izdan dne 12. 1. 1995.
gnl-115289

Bajraktaraj Avni, Ruška cesta 99, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-0648/94, izdan dne 6. 5. 1994.
gnm-115288

Bezjak Alojz, Mala vas 39, Gorišnica,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 045224/0146 00-52/1995 in reprezen-
tativno dovolenje z isto številko, izdana dne
6. 3. 1995. gnd-115393

Forte Martin, Globušak 17, Trbovlje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 56-0140/94, iz-
dan dne 16. 10. 1991. gny-115497

Glogovec Teodor s.p., Bavdkova ulica
8, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-2327/98, matična št. 1221264, iz-
dan dne 1. 5. 1998. gnb-115445

Harapin Marinka, Globoko 59, Globo-
ko, obrtno dovoljenje,
št. 038938/0145/00-12/1995 - reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdano dne 6. 3.
1995. gnx-115377

Heržič Thomas, Ulica svobode 31, Mi-
klavž na Dravskem polju, priglasitveni list,
opravilna št. 064-1024-94. gnq-115480

Jokić Dušan s.p., Hudovernikova ulica
4, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 028891/0937/01-35/2002, izda-
na dne 11. 2. 2002. gns-115403

Majerle Aleš s.p., Taxi Ronna, Ljubljan-
ska 134, Maribor, priglasitveni list, opravil-
na št. 064-7130/2001, izdan dne 20. 3.
2002. gns-115278

Papič Vera, Kazlje 14, Sežana, priglasi-
tveni list, opravilna št. 48-0076/94, izdan
dne 21. 2. 1994. gnq-115830

Pihner Viljem, Gradišče 19, Vrhnika,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 064315/0830/01-70/1996, izdana
dne 31. 1. 1996 pri OZS. gnr-115654

Pleteršek Sonja, Šarhova 108, Maribor,
priglasitveni list, opravilna
št. 064-4355/95, izdan dne 5. 4. 1996.
gne-115492

Rogina Mihael s. p., Radizel, Obrtniška
3, Orehova vas, priglasitveni list, opravilna
št. 064-4222/95, izdan dne 15. 9. 1995.
gnd-115493

Stevanovič Zdenka, Filipičeva 20, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-0394/94, izdan dne 6. 12. 2002.
gnq-115605

Urlep Danijel s.p., Slatno 18, Dol pri Hra-
stniku, priglasitveni list, opravilna
št. 10-0180/95. gnk-115711

Vrhar Goran, Bučkovci 47, Mala Nede-
lja, priglasitveni list, opravilna
št. 21-0694/02. gnd-115293

Zel Marjan s.p., Rošnja 5/b, Starše, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-1539/94,
izdan dne 11. 7. 1994 in 20. 1. 1997.
gnv-115275

Potne listine

Brelih Tilen, Tunjiška mlaka 34, Kamnik,
potni list, št. P00236088. gnh-115739

Debevec Zlata, Cesta na Log 30, Notra-
nje Gorice, potni list, št. P00599776.
gnj-115737

Dobrinjanin Gordana, Vackova ulica 4, Bo-
hinjska Bistrica, potni list, št. P00843051.
gno-115432

Džemaili Đemilja, Ul. bratov Greifov 9, Ma-
ribor, potni list, št. P00307112. gnb-115295

Goranić Tomislav, Jakčeva 19, Novo me-
sto, potni list, št. P00391228. gnw-115574

Gregor Damir, Čečovje 33, Ravne na Ko-
roškem, potni list, št. P00067069.
gnq-115659

Gselman Anastazija, Pivola 55, Hoče, pot-
ni list, št. P00856817. gnr-115758

Jernejšek Miha, Volkmerjeva 2, Ptuj, potni
list, št. P00851732. gnj-115637

Jović Milorad, Grudnova 1, Koper - Capo-
distria, potni list, št. P00470994.
gnp-115531

Kačar Dragana, Vojkova 77, Ljubljana, pot-
ni list, št. P 371217. gnl-115510

Kaltak Lejla, Agrokombinatska 6/d, Ljub-
ljana, potni list, št. P00739538. gnn-115458

Kapš Darja, Preleše 12, Stari trg ob Kolpi,
potni list, št. P00781414. gnp-115456

Krivic Marija, Triglavska 21, Radomlje, pot-
ni list, št. P00298292. gnm-115509

Lesić Janez, Kočevska reka 2, Kočevska
Reka, potni list, št. P00705224. gnx-115698

Lotrič Janez, Kajuhova 3, Ptuj, potni list,
št. D00000653. gne-115442

Malenica Ankica, Turnherjeva 18n, Višnja
Gora, potni list, št. P00276880. gnk-115336

Matijaš Dunja, Pot k izviru 23, Portorož -
Portorose, potni list, št. P00083210.
gnc-115273

Matijaš Dunja, Pot k izviru 23, Portorož -
Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
122783. gnw-115274

Matijašec Biljana, Podsabotin 3, Kojsko,
potni list, št. P00096084. gnv-115325

Podstenšek Janko, Javornik 48, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00605334.
gni-115663

Poje Vanda, Peričeva 1, Ljubljana, potni
list, št. P00039000. gnr-115579

Popović Janja, Krivec 8, Ljubljana, potni
list, št. P00098849. gne-115692

Pregelj Marinka, Martinuči 21, Renče, pot-
ni list, št. P00238386. gnk-115661

Premzl Pia, Podmolnik, Završje 27, Ljub-
ljana-Dobrunje, potni list, št. P00432382.
gnx-115648

Ravbar Štefan, Ulica Ivana Pengova 2,
Domžale, potni list, št. P00718305.
gng-115515

Remus Aljoša, Parmova ulica 1, Vojnik,
potni list, št. P00437975. gnm-115534

Skubic Katja, Gladomes 70, Zgornja Lož-
nica, potni list, št. P00929242. gnl-115435

Slokar Barbara, Kidričeva 18, Nova Gori-
ca, potni list, št. P00665533. gnl-115660

Spačal Darija, Vojščica 39/c, Branik, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 134313, izdala
UE Nova Gorica. gnx-115323

Srt Melita, Titova cesta 5, Radenci, potni
list, št. P00722722. gnj-115662

Šalamun Janez, Mirna ulica 15, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. P00487610.
m-401

Šarić Ljiljana, Gradnikova 18, Kanal, potni
list, št. P00732805. gnr-115754
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Šarić Ljiljana, Gradnikova 18, Kanal, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 170454, izdala
UE Nova Gorica. gns-115753

Ščetinec Marta, Ahornstr. 15, 81547 Mu-
enchen, potni list, št. P00932968.
gnd-115368

Šilič Matevž, Preglov trg 7, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00252132. gnj-115512

Škarja Anton, Kolodvorska 24, Mengeš,
potni list, št. P00924287. gni-115313

Šomić Jasmin, Preglov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. P00527301. gnt-115652

Topole Maša, Ulica talcev 1/c, Zagorje ob
Savi, potni list, št. P00250466. gns-115778

Trunk Breda, Mlinska pot 4, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00772151. gne-115767

Trunk Urška, Mlinska pot 4, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00772152. gnd-115768

Vražič Damir, Sitarska pot 15, Kranj, potni
list, št. P00706430. gnd-115543

Zagorc Janez, Kramarovci 21, Rogašovci,
maloobmejno prepustnico, št. AG 14608, iz-
dala UE Murska Sobota. gns-115653

Zakrajšek Branko, Golo brdo 49, Medvo-
de, potni list, št. P00607792. gnu-115401

Zanoškar Matevž, Celovška cesta 480/a,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00305423.
gni-115538

Žarkovič Uroš, Novo Polje, Cesta XXI/7c,
Ljubljana, potni list, št. P00773357.
gng-115640

Osebne izkaznice

Ajster Ljudmila, Cankarjeva 1, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 57795. gne-115342

Amon Ivan, Verače 42, Podčetrtek, oseb-
no izkaznico, št. 918653. gnv-115500

Avbar Slavica, Rožna ulica 17, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 869684. gnt-115677

Bajt Jože, Cesta 1. maja 37, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 475912. gnr-115529

Balažič Anica, Voklo 16/a, Šenčur, oseb-
no izkaznico, št. 1204423. gne-115417

Belovič Rudolf, Lendavska 53, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1287069.
gnw-115674

Benedik Katarina, Štihova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 122663. gny-115747

Blažon Marija Magdalena, Povšetova 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1004693.
gnf-115716

Borišek Martin, Kojšica 11, Polšnik, oseb-
no izkaznico, št. 661508. gnl-115585

Bratuša Klemen, Bistrica 59/b, Bistrica
ob Sotli, osebno izkaznico, št. 1241914.
gns-115353

Breznikar Angela, Celovška 99/c, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 124215.
gnu-115326

Brumen Matjaž, Zihelova 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 752643. gng-115765

Brunšek Irena, Tovarniška 35, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 863683. gnd-115418

Cerk Suzana, Dobrava 32, Dobrova, oseb-
no izkaznico, št. 106929. gnj-115837

Cigoj Maja, Črniče 91, Črniče, osebno
izkaznico, št. 378803. gne-115567

Cimperman Milka, Glavarjeva 12/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1513942.
gnw-115849

Cvetkovič Jelena, Jerebova 16, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 219936.
gnu-115626

Čavlovič Danijela, Borovec 1, Kočevska
Reka, osebno izkaznico, št. 396196.
gnl-115685

Černjak Dominik Sava, Gospodinjska 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 421332.
gnl-115310

Čibej Marija, Reka 28/a, Laško, osebno
izkaznico, št. 483805. gnx-115748

Čuk Stanislav, Kapla 56, Tabor, osebno
izkaznico, št. 1079757. gnk-115761

Čulk Alenka, Šmihelska cesta 57, Mozir-
je, osebno izkaznico, št. 1620344.
gnf-115541

Debeljak Marija, Golnik 90, Golnik, oseb-
no izkaznico, št. 490956. gnn-115708

Demšar Iztok, Vojskarska 23, Idrija, oseb-
no izkaznico, št. 118892. gnv-115525

Derganc Anton, Osojnik 3, Semič, oseb-
no izkaznico, št. 1589520. gns-115553

Dolhar Štefan Anton, Uraničeva 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1430959.
gnm-115784

Dragar Marinka, Ljubljanska 83, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 709525.
gnn-115833

Drobne Ana, Celjska cesta 40, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 585271.
gng-115365

Dužič Kristina, Murkova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 494515. gnp-115556

Džinić Adis, Ljubljanska cesta 14, Šmar-
je-SAP, osebno izkaznico, št. 657777.
gnl-115260

Đerđaj Kata, Gregorčičeva 60, Izola - Iso-
la, osebno izkaznico, št. 1116455.
gnn-115533

Đurđević Robertino, Cesta na Markovec
1/c, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 245255. gno-115582

Ferjančič Julijana, Dragomelj 60, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 593462.
gnr-115404

Ferkulj Klavdija, Pri nadvozu 2, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 266924. gnp-115581

Ficko Franci, Brilje, Cesta II/4, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 998366. gnr-115829

Filej Anton, Začret 66, 3202 Ljubečna,
osebno izkaznico, št. 1144191. gnm-115413

Fišer Stanko, Mihovce 38, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 1057007. gnc-115769

Friderich Maja, Levec 26/b, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 1296854. gny-115772

Galičič Bojan, Ulica Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1097833.
gnt-115352

Gerjol Ana, Zavrstnik 2, Šmartno pri Litiji,
osebno izkaznico, št. 866244. gnk-115736

Germ Polona, Pod gabri 5, Celje, osebno
izkaznico, št. 1439161. gno-115332

Glunec Ivan, Hudalesova 48, Maribor,
osebno izkaznico, št. 249477. gnc-115569

Grošelj Matjaž, Višnji grm 4, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 1104518.
gnf-115841

Hazl David, Jareninski dol 287b, Jarenina,
osebno izkaznico, št. 293152. m-423

Hohnjec Luka, Nušičeva 2/b, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 1340300. gno-115357

Hohnjec Neža, Nušičeva 2/b, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 901804. gnn-115358

Hristov Cano, Ul. v Kokovšek 46, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 561994.
gnh-115843

Jamnik Vinko, Vrečkova ulica 11, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1424990. gnr-115329

Janeš Simon, Turjaško naselje 16, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 28952.
gnp-115706

Jeol Mateja, Novi log 11/e, Hrastnik, oseb-
no izkaznico, št. 850146. gnm-115434

Jerman Robert, Bošamarin 26, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 410360.
gnk-115536

Jug Dejan, Ulica bratov Poglajen 1, Litija,
osebno izkaznico, št. 1150366. gnt-115627

Jurše Bernarda, Hušičev 2/b, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 1340270. gnt-115452

Kadilnik Zlatka, Trubarjeva 53/b, Celje,
osebno izkaznico, št. 787571. gnw-115424

Kelc Dušanka, Gozdarska cesta 93, Misli-
nja, osebno izkaznico, št. 291310.
gnc-115319

Kerš Jurij, Šmiklavž pri Škofji vasi 18, Ško-
fja vas, osebno izkaznico, št. 204047.
gns-115428

Kirbiš Bojana, Kekčeva 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1514560. gnm-115834

Kirbiš Ivan, Kardeljeva 73, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 1621567. gno-115707

Kitak Jožef, Nazorjeva ulica 18, Celje,
osebno izkaznico, št. 436873. gng-115690

Klinar Srečko, Pečovnik 62, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 619511. gnm-115559

Knez Karol, Babno 197b, Celje, osebno
izkaznico, št. 108305. gnd-115343

Kociper Anton, Lipovci 227, Beltinci, oseb-
no izkaznico, št. 950469. gny-115322

Kokol Milena, Božje 15, Oplotnica, oseb-
no izkaznico, št. 524263. gnu-115351

Kolenc Marko, Cesta I/7, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 514507. gnq-115355

Kozlovič Dagmar, Hrvatinova ulica 7, An-
karan - Ankarano, osebno izkaznico,
št. 1505167. gnh-115714

Kraševec Daniela, Hribarjevo 2, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 509126. gnc-115669

Kregel Simona, Biška vas 4/a, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 878395. gnz-115421

Krejči Fedor, Privoz 18, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 67579. gnm-115334

Krek Tomaž, Pudob 36, Stari trg pri Ložu,
osebno izkaznico, št. 440552. gnx-115548

Krezič Mato, Štrekljeva 24, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. AH 000019322 - za tujca.
gnl-115360

Kristan Katja, Kovorska 59, Tržič, osebno
izkaznico, št. 386128. gnz-115696

Krof Franja, Partizanska cesta 7, Mežica,
osebno izkaznico, št. 1342284. gnz-115521

Kunčič Rok, Bizoviška cesta 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 937398. gng-115715

Ladstatter Aleksander, Ulica Cvetke Jerin
1, Štore, osebno izkaznico, št. 1441131.
gng-115540

Leban Elena, Lipa 32, Kostanjevica na
Krasu, osebno izkaznico, št. 1224725.
gnr-115679

Lipovšek Boris, Lokrovec 9, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 231904. gnq-115455

Logar Danica Silva, Samova 9/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 341684.
gnu-115651

Lopatič Sofija Angela, Grassellijeva 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1244853.
gnj-115487

Lovšin Franci, Bezje 4, Kranjska Gora,
osebno izkaznico, št. 615331. gnl-115535

Lužnik Ljudmila, Sejmišče 37, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 1273660. gnz-115671

Majcen Tadeja, Beblerjeva 5, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 1517970.
gnb-115320
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Majerič Anton, Mihalovci 36, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 1035255. gnb-115670

Majnik Marija, Markovičeva 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 402276. gni-115688

Malovrh Topole Jasna, Ulica talcev 1/c,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 1446667. gnu-115776

Marolt Karolina, Korčetova 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 486396. gng-115415

Maršič Katarina, Cesta Dolomitskega
odreda 86/c, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1416719. gnx-115448

Matič Božica, Zoisova 9, Kranj, osebno
izkaznico, št. 379053. gnw-115699

Matijaš Dunja, Pot k izviru 23, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 209575.
gnd-115272

Mihelj Ana, Tugomirjeva 2, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 791787. gns-115478

Mraz Rozalija, Slake 32, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 671032. gnd-115693

Mrevlje Pollak Darja, Prešernova cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1115186.
gnw-115374

Muhić Almira, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1552671. gnk-115511

Mustafić Ešef, Tomšičeva 10, Velenje,
osebno izkaznico, št. 782550. gnc-115694

Nemec Mitja, Ljubljanska cesta 3/d, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 290585.
gng-115294

Novak Daniela, Kog 114, Kog, osebno iz-
kaznico, št. 482852. gnw-115324

Novak Ivana, Veščica 24, Ljutomer, oseb-
no izkaznico, št. 1396279. gnq-115755

Novak Nina, Vodnikova 8, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1285594. gnz-115546

Novak Sandra, Žigrova 6/a, Ormož, oseb-
no izkaznico, št. 1604956. gnd-115318

Obrez Mateja, Žegar 1/a, Prevorje, oseb-
no izkaznico, št. 227222. gnv-115700

Odar Janez, Kokaljeva ulica 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 475015. gnz-115846

Ogrizek Janko, Streliška 25, Maribor,
osebno izkaznico, št. 239220. gnc-115619

Okleščen Zdenko, Praproče 7, Straža,
osebno izkaznico, št. 855398. gnx-115523

Orel Branko, Cmureška 14, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 382186.
gnt-115527

Oven Mihael, Cesta 7. maja 14, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 140064. gnb-115595

Ozimič Marjan, Kostanjevec 33, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 1402257.
gnp-115331

Pajk Anton, Imenska gorca 21/a, Podče-
trtek, osebno izkaznico, št. 135744.
gnx-115773

Pasutto Robert, Cesta na Markovec 9, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 440779. gnu-115251

Perčič Klemen, Tublje pri Komnu 5, Du-
tovlje, osebno izkaznico, št. 295364.
gnh-115689

Perdih Stanislav, Knezova ulica 35, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1019197.
gni-115513

Perne Gregor, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 403231. gnt-115302

Pifko Blaž, Leskovec 4, Pragersko, oseb-
no izkaznico, št. 1517669. gny-115347

Pintarič Barbara, Prvomajska ulica 5, Tur-
nišče, osebno izkaznico, št. 269798.
gnj-115362

Plesničar Aleš, Hrušica 211, Hrušica,
osebno izkaznico, št. 265383. gnk-115411

Plohl Marjan, Kotlje 6, Kotlje, osebno iz-
kaznico, št. 521164. gns-115678

Podstenšek Janko, Javornik 48, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 20086.
gnh-115664

Poljanšek Erika, Srednja vas pri Kamniku
54, Kamnik, osebno izkaznico, št. 277435.
gnu-115751

Poropat Silva, Ljubljanska ulica 56, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 457739.
gnk-115686

Porš Violeta, Borova vas 25, Maribor,
osebno izkaznico, št. 361492. gnv-115775

Praprotnik Etelka, Cankarjeva 1, Tržič,
osebno izkaznico, št. 20902. gnf-115691

Pravst Rebernak Urška, Mariborska ulica
2, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 1188398. gnh-115414

Praznik Jožef, Sela pri Sobračah 3, Šen-
tvid pri Stični, osebno izkaznico, št. 1179444.
gnt-115577

Premužič Damjan, Gasilska ulica 3/a, Sel-
nica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 279837.
gnu-115701

Prikeržnik Veronika, Tomaška vas 37/a,
Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico,
št. 476974. gnf-115520

Prinčič Matej, Gradnikove brigade 33, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 1141938.
gnz-115321

Pšag Franjo, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 269221. gnj-115562

Pucelj Maja, Brilejeva ulica 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 742799. gnf-115441

Rek Matjaž, Prisoja 3, Radlje ob Dravi,
osebno izkaznico, št. 580985. gny-115522

Sauli Esther Alicia, Gradiška 665, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 126486.
m-414

Sirk Konrad, Gruškovec 102, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 1096754. gnd-115568

Sitar Đuro, Dražgoška 7, Kranj, osebno
izkaznico, št. 686641. gnz-115371

Skale Jasmina, Podkraj 38/a, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 1439276. gnf-115416

Skočir Tatjana, Jamova 72, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 288280. gno-115382

Skubic Anton, Ulica borcev za severno me-
jo 14, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 862822. gnv-115675

Slaček Vera, Ulica Pohorskega bataljona
57, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 283550.
gnk-115261

Slamič Miroslava, Cesta XIV. divizije 5, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 196589.
gnm-115409

Slivšek Milan, Dobrova 30, Krško, oseb-
no izkaznico, št. 1580780. gnx-115348

Sovdat Rok, Volharjeva 11, Pivka, osebno
izkaznico, št. 1324833. gns-115328

Stonič Nina, Pekre, Pod izviri 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 785221. gnn-115333

Strman Brina, Nova vas 69, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 1277595. gnt-115552

Strmšek Igor, Količevo 67, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1603127. gnq-115555

Ščančar Štefan, Skakovci 53/a, Canko-
va, osebno izkaznico, št. 281848.
gnx-115673

Škabar Barbara, Frankopanska ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 168487.
gng-115440

Škufca Vanja, Smuka 3/a, Stara Cerkev,
osebno izkaznico, št. 1220676. gnk-115361

Škulj Marija, Prežganje 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 737148. gnl-115635

Špajzer Aleksander, Kidričeva 14, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 778728.
gnm-115709

Štirn Bojan, Jačka 10, Logatec, osebno
izkaznico, št. 572197. gnu-115426

Štuhec Zvonko, Spodnje Pirniče 25/d,
Medvode, osebno izkaznico, št. 1348543.
gnc-115844

Šumiga Vesna, Erjavčeva ulica 25/c, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 602784.
gnn-115408

Šušteršič Bojan, Mozelj 34, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 876408. gno-115757

Težak Rene, Ulica 5. prekomorske 21,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 891965.
gng-115665

Tomažič Sušnik Marija, Količevo 76, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 1053646.
gnl-115735

Tončič Pavla, Rutarjeva ulica 10, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 258804.
gnz-115771

Trnjanin Fikret, Hladilniška pot 26, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1588349.
gny-115397

Tubić Edin, Cesta na Brdo 67, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 287594. gnr-115554

Udir Zoran, Ulica heroja Verdnika 40, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 220275.
gnk-115611

Umek Aleš, Škapinova 5, Celje, osebno
izkaznico, št. 196253. gne-115517

Urh Irena, Gorazdova 17, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1490582. gnr-115729

Vidmar Davorin, Za gradom 18, Idrija,
osebno izkaznico, št. 36417. gnv-115425

Vidmar Ljudmila, Cvetlična ulica 11, Vita-
nje, osebno izkaznico, št. 216043.
gnb-115345

Vnučec Vesna, Ponikva 55, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 237992. gnc-115344

Volavc Stanko, Delavska 16, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 240898. gnp-115356

Vovk Ana, Mlinska pot 19, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1567131. gnv-115650

Vrečko Andrej, Miklošičeva 5, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 41837. gnh-115364

Zalar Marija, Dolenje Otave 9, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 208881. gnx-115623

Zanoškar Matevž, Celovška cesta 480/a,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 342745. gnh-115539

Zaviršek Draga, Rožanska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 348420. gnq-115380

Žarkovič Uroš, Novo Polje, Cesta XXI/7c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 6630.
gnh-115639

Žerjal Branka, Kamniška graba 5, Kamni-
ca, osebno izkaznico, št. 884791.
gnu-115526

Žunič Jure, Grčarice 42, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 1566531. gnn-115658

Vozniška dovoljenja

Amon Ivan, Verače 42, Podčetrtek, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19235, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnu-115501

Arbeiter Lea, Vrtna 1, Poljčane, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15734, izdala UE
Slovenska Bistrica. gng-115615

Bajda Barbara, Nazorjeva 15, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 327, izdala
UE Izola. gnf-115266

Blejc Urška, Zoranina ulica 14, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 944227,
reg. št. 29584, izdala UE Domžale.
gnm-115459



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 33 / 4. 4. 2003 / Stran 1795

Bogovčič Mateja, Čateška ulica 17, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13016.
gni-115563

Borišek Martin, Kojšica 11, Polšnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 859068,
izdala UE Litija. gnm-115584

Brajdič Cvetan, Veliki Gaber 107, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001478702, reg. št. 12533, izdala UE Treb-
nje. gnj-115741

Bulić Marica, Čepulje 6, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1537654, reg.
št. 55978, izdala UE Kranj. gni-115438

Copot Ana, Jeretinova ulica 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 1536533, reg.
št. 50148. gnl-115560

Cuznar Marjeta, Log 7/a, Kranjska Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 337504,
izdala UE Jesenice. gnk-115436

Čepin Aleš, Uraničeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
768364, reg. št. 145568, izdala UE Ljublja-
na. gne-115667

Čepon Gregor, Slovenska cesta 2, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286591, reg. št. 227240, izdala UE Ljublja-
na. gnl-115460

Čerčinović Marija, Cesta zmage 105, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
303945, reg. št. 20423, izdala UE Maribor.
gnw-115774

Černe Vido, Ulica Nika Šturma 2, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5798,
izdala UE Sežana. gnp-115481

Černjak Dominik Sava, Gospodinjska 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1454767, reg. št. 240604, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-115311

Čuk Stanislav, Kapla 56, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 0792456, izdala
UE Žalec. gnj-115762

Ćistar Boštjan, Ulica Dušana Kraigherja 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEGH, št. S 1234100, reg. št. 163879, iz-
dala UE Ljubljana. gnc-115544

Deželak Alenka, Stari trg 13, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8691, izdala UE Slovenske Konjice.
gnb-115620

Dragar Marinka, Ljubljanska 83, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
615468, reg. št. 19998, izdala UE Domžale.
gno-115832

Drevenšek Martina, Cankarjeva 82, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 32500. gnv-115475

Drobnič Darko, Cesta zmage 92, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1127569,
reg. št. 103921, izdala UE Maribor.
gnf-115516

Dužič Kristina, Murkova 12, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1707429,
reg. št. 207374, izdala UE Ljubljana.
gno-115557

Đuretić Marina, Križnikova ulica 3, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1526760, reg. št. 235811, izdala UE Ljublja-
na. gnk-115586

Đurković Sonja, Triglavska ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1616779, reg. št. 242526, izdala UE Ljublja-
na. gnu-115676

Fekonja Robert, Mariborska cesta 14,
Sv.trojica v Slov.goricah, duplikat vozniškega
dovoljenja, kat. BCGH, št. S 1261288, reg.
št. 6290, izdala UE Lenart. gne-115742

Ferkulj Klavdija, Pri nadvozu 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 189442,
reg. št. 10208, izdala UE Grosuplje.
gnq-115580

Fink Jurij Luka, Ipavčeva 16, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1018547,
reg. št. 478. gnp-115431

Gabor Mateja, Tropovci, Križna 1, Tišina,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 31/203. gnw-115474

Gabrijelčič Gregor, Prisojna pot 5, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9745, izdala UE Izola. gnk-115486

Gajst Drago, Sp. Sveča 9, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 37814, izda-
la UE Ptuj. gnr-115254

Gerić Dragoljub, Šlandrova ulica 5, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001437184, reg. št. 15454, izdala UE Dom-
žale. gnv-115350

Glunec Ivan, Hudalesova 48, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221954,
reg. št. 105739, izdala UE Maribor.
gnb-115570

Gomilšek Zlatko, Trubarjeva 3, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 9670. gnz-115450

Gosar Anton, Vrtnarska pot 13, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1120,
izdala UE Logatec. gnj-115462

Gošnjak Igor, Usnjarska ul. 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10619. gnz-115346

Gregur Natalija, Bratov Mravljakov 7, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1261809, reg. št. 45108. gnb-115545

Greif Štefan, Stražgonjca 30, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 31282, izdala UE Ptuj. gnh-115389

Hlade Rok, Skozi gaj 5, Prebold, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1564337, izdala
UE Žalec. gng-115340

Hlastan Benjamin, Pod kostanji 24, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 268624,
reg. št. 30624. gnn-115558

Hočevar Žiga, Golniška cesta 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1307687, reg. št. 44377, izdala UE Kranj.
gne-115267

Hočuršćak Božidar, Dolgovaške gorice
255, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 11009, izdala UE Lendava.
gno-115407

Hvala Vojko, Sp. Kanomlja 31, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 861625, reg.
št. 9729. gnw-115524

Ilc Anka, Gregorčičeva ulica 14, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1512399, reg. št. 17305, izdala UE Ajdovšči-
na. gnj-115537

Imširović Jusuf, Hrvatini 60/a, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 46820. gng-115265

Jakša Boštjan, Cesta Dr. T. Zajca 16/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 23932, izdala UE Kamnik. gng-115740

Jančič Gregor, Migojnice 4/d, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1346365,
izdala UE Žalec. gnx-115298

Janžekovič Klementina, Bukovci 129/b,
Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 34794, izdala UE Ptuj. gnf-115391

Javornik Janez, Prešernova 6, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 6393, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-115612

Javornik Ludvik, Čadram 60, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 708, iz-
dala UE Slovenska Bistrica. gnm-115609

Jerančič Matjaž, Zasavska 54/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1274112,
reg. št. 50141, izdala UE Kranj. gnp-115256

Juričić Božidar, Celovška cesta 502, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
448881, reg. št. 188562, izdala UE Ljublja-
na. gnu-115576

Kadič Andre, Velika Vrata 7, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 11005. gny-115472

Kiralj Tomislav, Čentiba 449/a, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 16213, izdala UE Lendava. gnq-115405

Kitak Jožef, Nazorjeva ulica 18, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1404572,
reg. št. 6232. gnb-115695

Kmetec Danijel, Zagrad 140/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1515368,
reg. št. 48608. gnj-115412

Kočevar Boštjan, Plešičeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107883, reg. št. 203623, izdala UE Ljublja-
na. gny-115547

Kokol Anton, Ivanjski vrh 10, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1688786, reg. št. 12815, izdala UE Lenart.
gni-115617

Kolenc Marko, Cesta I/7, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1313054,
reg. št. 26578, izdala UE Velenje.
gnr-115354

Kolenko Štefan, Volčja jama 5/b, Šmar-
tno pri Litiji, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 31/2003.
gnx-115848

Koleša Boštjan, Finžgarjeva ul. 10, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 786762,
reg. št. 29026, izdala UE Domžale.
gno-115732

Koprivšek Gordana, Mariborska 39, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1446377, reg. št. 44965. gnh-115564

Kos Bor, Peričeva ulica 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1589944,
reg. št. 222676, izdala UE Ljubljana.
gno-115282

Košir Viktor, Planina 39, Planina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14257.
gnc-115394

Kramberger Uroš, Ulica bratov Greifov 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 914653, reg. št. 93131, izdala UE Mari-
bor. gnq-115655

Krampač Milan, Gaberje, Kolonija 5, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 682, izdala UE Lendava.
gnj-115337

Krkač Nikola, Devova ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 886481,
reg. št. 154059, izdala UE Ljubljana.
gny-115297

Krušel Igor, Strog 10, Makole, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 23511, iz-
dala UE Slovenska Bistrica. gnf-115466

Lajovic Andrej, Topniška ulica 45, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1593038, reg. št. 256051, izdala UE Ljublja-
na. gnu-115801

Langenfus Milena, Ulaka 6/a, Velike La-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
893310, reg. št. 131363, izdala UE Ljublja-
na. gnp-115831
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Lavtižar Matej, Cesta vstaje 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1233933,
reg. št. 223257, izdala UE Ljubljana.
gnk-115836

Lazić Mara, Zagradec pri Grosupljem 32,
Grosuplje, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 31/2003.
gnl-115835

Leban Elena, Lipa 32, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 30945, izdala UE Nova Gorica.
gnd-115618

Lenko Ivan, Arja vas 23, Petrovče, vozni-
ško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BFGH, št.
S 1438502, izdala UE Žalec. gnr-115429

Lesar Petrovič Ramona, Koroška cesta
105/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1220725, reg. št. 92249.
gny-115622

Lesjak Darja, Vogelna ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 885503,
reg. št. 127153, izdala UE Ljubljana.
gnu-115851

Levak Boris, Moša Pijade 8, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 6167,
izdala UE Črnomelj. gnq-115330

Levičnik Urška, Janševa 5/a, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1220279, reg. št. 25870, izdala UE Radovlji-
ca. gny-115697

Lipovšek Boris, Lokrovec 9, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1282546, reg.
št. 34015. gnr-115454

Lojen Vida, Cesta zmage 32, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 440907,
reg. št. 21696. gnf-115341

Lotrič Mitja, Selca 120, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 28175, izdala UE
Škofja Loka. gnf-115491

Lovko Dragica, Čečovje 10/b, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16085, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-115258

Malovrh Topole Jasna, Ulica talcev 1/c,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 949934, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnt-115777

Marinković Anita, Linhartova cesta 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1503616, reg. št. 245875, izdala UE Ljub-
ljana. gny-115422

Matičič Borut, Ljubljanska cesta 50, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13708, izdala UE Postojna. gnd-115718

Medvešček Adrijana, Krasno 2, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43240, izdala UE Nova Gorica.
gni-115263

Meglič Marjan, Hladnikova 1/a, Križe, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 563540,
reg. št. 5105, izdala UE Tržič. gnj-115262

Mehanović Mirsad, Streliška ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1418540, reg. št. 232428, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-115505

Mehle Bojan, Tupaliče 49, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 735029, reg.
št. 14885, izdala UE Kranj. gnb-115645

Mernik Bojan, Galicija 18, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1032079, izda-
la UE Žalec. gno-115532

Miklavčič Borut, Cesta brigad 16, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 32968, izdala UE Novo mesto.
gnx-115823

Milovanović Radovan, Marksova 29, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13225, izdala UE Piran. gnn-115483

Mitič Božica, Zoisova 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1514990, reg.
št. 54589, izdala UE Kranj. gnl-115610

Mlekuž Vlasta, Janežičeva 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 608255,
reg. št. 51401, izdala UE Maribor.
gns-115453

Močilnikar Milan, Marokova ulica 20, Mo-
ravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
555323, reg. št. 13718, izdala UE Domžale.
gnw-115749

Movrić Nikola, Beblerjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1363909, reg. št. 227462, izdala UE Ljublja-
na. gnz-115446

Murko Miran, Zg. Hajdina 100, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 18143,
izdala UE Ptuj. gnx-115723

Odar Janez, Kokaljeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
869933, reg. št. 23300, izdala UE Radovlji-
ca. gny-115847

Ogrizek Janko, Streliška 25, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1691250,
reg. št. 4957. gnz-115621

Ojsteršek Aljaž, Šempeterska ulica 36,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1561013, reg. št. 55419, izdala UE Kranj.
gnu-115730

Ojsteršek Oto, Debro 10, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 964306.
gnl-115760

Orešnik Igor, Partizanska cesta 44, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, reg. št. 24737, iz-
dala UE Škofja Loka. gne-115392

Ovčar Franci, Jenkova ulica 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BEGH, št. S 1307649,
reg. št. 23400, izdala UE Kranj. gni-115363

Pasutto Robert, Cesta na Markovec 9, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 46385. gno-115257

Peček Davorin, Vurberk 40/f, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 908393,
reg. št. 73581, izdala UE Maribor.
gnp-115406

Perne Gregor, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1192426,
reg. št. 220106, izdala UE Ljubljana.
gnu-115301

Pihler Milan, Podvinci 24, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. F, št. 21664, izdala UE Ptuj.
gno-115607

Pirnat Janja, Pot heroja Trtnika 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845850, reg. št. 151640, izdala UE Ljublja-
na. gnv-115250

Pirš Peter, Steletova 8/a, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12038, iz-
dala UE Kamnik. gnf-115270

Pišlar Sonja, Podlubnik 153, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11512,
izdala UE Škofja Loka. gnz-115296

Ploj Anton, Brengova 43, Cerkvenjak, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 618653,
izdala UE Lenart. gnw-115549

Poberžnik Viktor, Gmajna 35, Šentjanž pri
Dravogradu, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 31/2003.
gnu-115476

Podstenšek Janko, Javornik 48, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 14569, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. gnf-115616

Pogačar Boris, Milana Majcna 19, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 34362, izdala UE Novo mesto.
gnl-115710

Polak Urška, Ob Belci 1, Bohinjska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1267114, reg. št. 26164. gnu-115551

Poljanšek Erika, Srednja vas pri Kamniku
54, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19539, izdala UE Kamnik.
gnv-115750

Potočnik Barbara, Gubno 38, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 17190, izdala UE Šmarje. gnv-115300

Potočnik Martin, Trnovec pri Slovenski
Bistrici 17, Slovenska Bistrica, vozniško do-
voljenje, kat. GH, reg. št. 21506, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt-115727

Priberžnik Veronika, Tomaška vas 37/a,
Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 16617, izdala UE Slo-
venj Gradec. gnt-115477

Punčuh Alenka, Šmihelska cesta 57, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9455, izdala UE Mozirje. gne-115542

Radulović Zvezdana, Brajnikova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1595487, reg. št. 163352, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-115850

Ravbar Štefan, Ulica Ivana Pengova 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1620576, reg. št. 11065, izda-
la UE Domžale. gnl-115514

Rozman Ivan, Bele vode 4, Šoštanj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1631358,
reg. št. 14338, izdala UE Velenje.
gns-115528

Saletinger Alojz, Ulica Veljka Vlahovića 53,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
909544, reg. št. 68695, izdala UE Maribor.
gnp-115756

Selič Tanja, Dolenja vas 79, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1438576,
izdala UE Žalec. gnk-115561

Sešlar Ema, Robova 10, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1379, izdala
UE Celje. gno-115657

Smrečnik Matej, Grajska pot 2, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 10062, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnx-115373

Spevan Aleš, Jurovci 18/a, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 34805, izdala UE Ptuj. gnw-115724

Stonič Nina, Pekre, Pod izviri 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 877013,
reg. št. 103992. gnl-115335

Strelec Zvonko, Prvenci 21, Markovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13559, izda-
la UE Ptuj. gnn-115608

Suhadolnik Majda, Ob žici 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001296, reg. št. 201307, izdala UE Ljublja-
na. gng-115315

Šalamun Janez, Mirna ulica 15, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2055, izdala UE Pesnica. m-400

Šarić Ljiljana, Gradnikova 18, Kanal, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47321.
gnu-115726

Šere Darinka, Unec 81, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1108860, reg.
št. 9950, izdala UE Cerknica. gnz-115396

Šinigoj Rudi, Testenova ulica 5, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 397819,
reg. št. 10276, izdala UE Domžale.
gnc-115473
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Širec Milan, Čermožiše 81, Žetale, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 45223, izdala
UE Ptuj. gnq-115255

Škerjanc Veronika, Matena 54, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1050376,
reg. št. 208617, izdala UE Ljubljana.
gnr-115379

Škerlj Marija Tatjana, Zaloška cesta 78/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1618487, reg. št. 4413, izdala UE Ljublja-
na. gnd-115443

Škulj Marija, Prežganje 4, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1000746,
reg. št. 209397, izdala UE Ljubljana.
gnm-115634

Šmuc Branko, Obrežna 93, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1741019, reg. št. 45581, izdala UE Maribor.
gny-115372

Šoper Matej, Cesta 24. junija 84, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
973823, reg. št. 174449, izdala UE Ljublja-
na. gnw-115399

Štern Lovro, Krekova 12, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1494042,
reg. št. 113794, izdala UE Maribor.
gny-115672

Štirn Bojan, Jačka 10, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2624, izdala
UE Logatec. gnt-115427

Štuhec Zvonko, Spodnje Pirniče 25/d,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 732172, reg. št. 123791, izda-
la UE Ljubljana. gnb-115845

Vaupotič Boštjan, Panonska ulica 36, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12601, izdala UE Gornja Radgona.
gni-115463

Vaupotič Leon, Pekre, Ul. Jelenčevih 58,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h
BFGH, št. S 1740967, reg. št. 14314.
gnm-115684

Vedernjak Sonja, Lucan 29/a, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11063. gni-115613

Vehovec Andrej, Koče 7, Prestranek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7437, izdala
UE Postojna. gns-115253

Velagić Ervin, Regentova 10, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 40592. gnc-115444

Vene Anton, Dolenje skopice 29, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 15272, izdala UE Brežice. gnx-115498

Vengust Anton, Na rebri 13/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1741338,
reg. št. 47341. gno-115682

Vidaković Borivoje, Poštna ulica 3/c, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 1389, izdala UE Vrhnika. gnn-115783

Vidali Vincenc, Brnica 6, Petrovče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 792853, iz-
dala UE Žalec. gnq-115430

Virant Iztok, Besednjakova 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. S 1560123, reg.
št. 59072, izdala UE Maribor. gnw-115499

Zadravec Bojan, Cven 61, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1674799,
reg. št. 10790, izdala UE Ljutomer.
gny-115722

Zarabec Alojz, Češnjice 7, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, št. S 1039914, izdala UE
Trebnje. gnj-115387

Zorko Marjan, Košaški dol 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1534557, reg. št. 25137, izdala UE Maribor.
gnr-115704

Zupan Marija, Cankarjeva 38, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
660581, reg. št. 6274. gnd-115268

Žarkovič Uroš, Novo Polje, Cesta XXI/7c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1618592, reg. št. 212162, izdala UE
Ljubljana. gni-115638

Žerjav Katja, Jenkova 6, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43144, izdala
UE Celje. gnq-115705

Žunič Jure, Grčarice 42, Ribnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 8959, izdala UE
Ribnica. gnp-115656

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba d.d. PE Novo
mesto preklicuje veljavnost zavarovalnih po-
lic: zel. karta 00852476. Ob-91361

BUKOVAC & CO. Poslovne storitve d.n.o.,
Cesta na Krko 20, Grosuplje, zavarovalno po-
lico, št. 442963. gnw-115378

Dolar Marija, Gorenja Brezovica 12, Šen-
tjernej, zavarovalno polico, št. 892456, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gns-115303

Fermišek Laura, Knafelčeva 32, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 00101296892, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. m-425

Fidler Jurij, Ljubečna, Kocbekova cesta
41, Škofja vas, zavarovalno polico,
št. 959662, izdala zavarovalnica Tilia d.d. No-
vo mesto. gnl-115485

Fidler Stanislav, Lešje 2, Škofja vas, zava-
rovalno polico, št. 788644, izdala zavaroval-
nica Tilia. gny-115597

Gliha Matej, Malo Hudo 4, Ivančna Gori-
ca, zavarovalno polico, št. 00101450282, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnh-115839

Novak Andrej, Ažmanova 38, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 491886, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gne-115592

O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, zavarovalno polico, št. 491643 za
vozilo z reg. oznako KK S7-249, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnu-115451

Palič Antonija, Pod gozdom 26, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0890099, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gng-115290

Pevec Monika, Bezena 68, Ruše, zavaro-
valno polico, št. AO 493294, izdala zavaro-
valnica Slovenica. m-417

Podjetje Bukovac & Co. d.n.o., Cesta na
Krko 20, Grosuplje, preklicuje avtomobilsko
zavarovalno polico št. 442963. Ob-91164

Rode Marjan, Srednje Gameljne 33/j,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0874423, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnn-115508

Rozman Janez, Lancovo 91, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 41402000436.
gnp-115606

Sajovic Vladimir, Zoletova 3, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 00101484687, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gni-115588

Vnuk Rudolf, Levčeva ulica 6, Maribor, za-
varovalno polico, št. AO 101546599, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-421

Zajc Andreja, Šmartinska 252, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 476705, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnh-115593

Žužek Ivan, Vodnikova ulica 10, Zgornja
Polskava, zavarovalno polico, št. 432045,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-115252

Spričevala

Bajde Anže, Ljubljanska cesta 86, Dom-
žale, spričevalo 3. letnika Srednja šola za elek-
trotehniko in računalništvo, izdano leta 2002.
gnv-115400

Barikčič Slavica, Ulica Mersijev 15, Roga-
ška Slatina, spričevalo od 1 do 3. letnika Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto,
izdano leta 1982, 1983 in 1984, izdano na
ime Kaučič Slavica. gni-115488

Barunčić Sandra, Pot na Rakovo jelšo 60,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gni-115842

Bedene Melita, Valvasorjev trg 6, Litija,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Zagor-
je, izdano leta 1997 in 1998. gne-115717

Berbić Haris, Seidlova 62, Novo mesto,
indeks, št. 93440746, izdala Fakulteta za
elekt., računalništvo in informatiko v Maribo-
ru. m-405

Branković Dragana, Luize Pesjakove ulica
16, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2002.
gng-115465

Bukovac Borut, Plavje 82, Škofije, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje in poklicne šole v No-
vi Gorici, smer mesar, izdano leta 1996/97,
1997/98 in 1998/99. gnn-115437

Burja Rajko, Narof 33, Izlake, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje strojne šole v Tr-
bovljah, izdano leta 2001. gno-115632

Cepinc Luka, Vodnikova 7, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Je-
senice, smer tehnik zdravstvene nege.
gnu-115601

Cvikl Delopst Melita, Stanetova 58, Vele-
nje, diplomo Srednje družboslovne šole Vele-
nje - Gimnazija Velenje, izdana leta 1988.
gnm-115759

Dedić Tomaž, Šolska ulica 16, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 81520200. m-416

Divjak Matjaž, Zg. Senarska 46, Sv.trojica
v Slov.goricah, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-395

Dobrić Siniša, Zolajeva 13, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v Maribo-
ru, izdano leta 1981. m-415

Drev Edvard, Nova Cerkev 59, Nova Cer-
kev, spričevalo 4. letnika Rudarskega šolske-
ga centra Velenje, izdano 3. 7. 1971.
gnn-115433

Duša Irena, Derčeva ulica 37, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimanzije Be-
žigrad Ljubljana, izdano leta 1994.
gnt-115752

Filipovič Sara, Pod Gabri 21, Celje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Splošne in strokovne
gimnazije, izdano leta 2001 in 2002.
gnb-115470

Frigelj Kristijan, Brezje 39, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske in ekonomske šole Brežice, izdano
leta 1998. gnt-115277

Galijašević Tina, Groharjeva ulica 20, Kam-
nik, spričevalo 3. in 4 . letnika Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1998 in 1999. gnb-115820

Grebb Romina, Sp. Škofije 21, Škofije,
indeks, Srenje ekonomsko poslovne fakultete
Koper. gnj-115566
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Gregorovič Mojca, Cesta na Brdo 20,
Šentjur, spričevalo 4. letnika srednje zdrav-
stvene šole. gns-115703

Gregorovič Mojca, Cesta na Brdo 20,
Šentjur, diplomo Srednje zdravstvene šole.
gnt-115702

Habjan Jelka, Kresniški Vrh 19, Kresnice,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstve-
ne šole in gimnazija v Ljubljani, izdano leta
1996 in 1997. gnd-115447

Hliš Dominika, Cesta zmage 92, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1992. m-422

Hren Anton, Pod gozdom 5/a, Grosuplje,
diplomo Centra za dopisno izobraževanje
Ljubljana - strojni tehnik, izdana leta 1991.
gnp-115306

Hrvatin Lucjan, Razgled 33, Piran - Pira-
no, spričevalo Pomorske šole v Piranu,
št. 111/1-70, izdano leta 7. 11. 1970.
gnm-115484

Inkret Marjan, Mariborska 32, Celje, spri-
čevalo Šolskega centra Celje - Gimnazija La-
va, izdano leta 2002. gnv-115625

Ivanc Evgen, Peričeva ulica 25, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šo-
le, izdano leta 2002. gny-115247

Jašinski Gregor, Šmartno ob Paki 49/a,
Šmartno ob Paki, spričevalo 3. letnika Sred-
nje tehnične šole v Celju, izdano leta 1996.
gni-115338

Jaučič Tilen, Kovaška cesta 5, Zreče, spri-
čevalo 3. letnika SŠGT Celje, gostinski te-
hnik, izdano leta 2002. m-398

Jazbec Janko, Lesično 28, Lesično, spri-
čevalo 1. letnika Srednje kmetijsko vrtnarsko
gospodinjske šole Šentjur, izdano leta
1991/92. gnv-115550

Jeram Tinka, Kajakaška cesta 36, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Matija Valjavec
Preddvor, izdano leta 1985, izdano na ime
Tomič Tinka. gno-115782

Jeseničnik Marko, Ul. Toneta Melive 8/a,
Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem
izpitu Kovinarske šole Zreče. gny-115572

Jugovič Dejan, Cesta v Gorice 103, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole tehni-
ških strok Šiška, izdano leta 1999/00.
gnz-115746

Jurač Mihael, Dobrava 40, Radlje ob Dra-
vi, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 2002. m-409

Kastelic Franc, Litijska cesta 351, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šol-
ski center Ljubljana, izdano leta 1983.
gnl-115785

Kastelic Maja, Sneberska cesta 54, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem preizkusu za var-
no delo s traktorjem, izdala Agroživilska šola
Ljubljana. gns-115503

Klinc Tonja, Gubčeva 7, Slovenj Gradec,
spričevalo Poklicne in srednje ekonomske šo-
le Slovenj Gradec - podjetniško poslovanje -
poslovni tehnik, izdano leta 2002.
gnv-115725

Klun Jože, Podjunska ulica 14, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje elektro šole v Ljubljani,
izdano leta 1978 in 1979. gnf-115291

Knez Lidija, Loka pri Framu 5, Fram, di-
plomo Srednje zdravstvene šole Maribor, iz-
dana leta 1985. m-412

Koljančič Aleksander, Cesta II. grupe odre-
dov 78/a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2002. gns-115578

Končar Natalija, Spodnji log 44, Litija, spri-
čevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v Sev-

nici, izdano leta 1991, izdano na ime Kralj
Natalija. gnq-115305

Kores Milena, Cesta 27. aprila 31, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika, izdano leta 1976 na
ime Paščinski Milena in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem Ljubljana, izdano leta 1990. gnz-115246

Kovač Brigita, Voklo 103, Šenčur, spriče-
valo o končani OŠ Simon Jenko, Šenčur, iz-
dano leta 1985/86. gnb-115599

Kozjek Matjaž, Sneberska cesta 8, Ljub-
ljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2000 in
2001. gnh-115314

Krajnc Brigita, Volodjeva 41, Maribor, za-
ključno spričevalo 4. letnika Srednje zdrav-
stvene šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-432

Krajnc Jurij, Lackova cesta 128, Limbuš,
spričevalo 1. in 2. letnika II. gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1999 in 2000. m-428

Kralj Miroslav, Cesta 14. divizije 11, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1982.
m-424

Kraner Lucija, Nad reko 21, Maribor, spri-
čevalo Srednje trgovske šole Maribor, izdano
leta 2002. m-420

Krofl Petra, Babna brda 18, Sveti Štefan,
letno spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske
šole. gnc-115519

Kuhar David, Ledavsko naselje 28, Mur-
ska Sobota, spričevalo Gimnazije Murska So-
bota, izdano leta 2001/02. gnq-115280

Kusterle Sebastjan, Blejska Dobrava 22,
Blejska Dobrava, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole Jesenice, smer strojni tehnik.
gnt-115602

Lainšček Matejka, Suhi vrh 32, Fokovci,
letno spričevalo Srednje šole tiska in papirja
Ljubljana, izdano leta 1993. gnz-115721

Lasbaher Andrej, Marmontova 8, Maribor,
spričevalo 3., 4. letnika in diplomo Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1987 in
1988. m-408

Lazarevič Slobodan, Trg 4. julija 50, Dra-
vograd, zaključno spričevalo Srednje gostin-
ske šole - kuhar, izdano leta 1989.
gnj-115366

Lekan Melita, Kuželjevec 13, Zagradec,
spričevalo 4. letnika Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnb-115249

Lončevič Rahela, Kolodvorska cesta
21/b, Slovenska Bistrica, spričevalo 4. letni-
ka III. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1998.
m-431

Lorber Janez, Kot 35, Prevalje, potrdilo o
uspehu Glasbene gimnazije Maribor, šolsko
leto 2001/2002. gni-115388

Lovšin Blažka, Kunaverjeva ulica 7, Ljub-
ljana, diplomo Višje šole za socialne delavce,
št. 1141, izdana v Ljubljani dne 9. 8. 1977, v
oddelku za socialno delo. gnn-115733

Lovšin Blažka, Kunaverjeva ulica 7, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Piran, št. 10, izdano 16. 6. 1965.
gnm-115734

Lužar Milena, Ul. Lojzeta Hrovata 7, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Staneta Žagarja v
Kranju. gnm-115384

Maček Marley, Rimska cesta 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano le-
ta 1997/98, izdano na ime Abou El Azm Mar-
ley. gnh-115264

Majcen Gregor, Pohorska cesta 21, Rad-
lje ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta
2002. gnj-115687

Majcenič Blanka, Antoličičeva 24, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 4. in 5. letnika Srednje šole kmetijske
mehanizacije Maribor, izdano leta 1998 in
1999. m-419

Marić Simeona, Bogomira Magajne 12,
Izola - Isola, indeks, št. 81466762, izdala EPF
Maribor. m-429

Matešić Branko, Kasar 13, Duga Resa,
Hrvaška, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
diplomo Poklicne gradbene šole Ivana Kavči-
ča v Ljubljani, izdano leta 1977, 1978 in 1979.
gnw-115449

Matevžič Miha, Hudovernikova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika SŠER v Ljub-
ljani, izdano leta 2002. gnk-115636

Milešič Saša, Leskovec 98, Pragersko,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2002. m-396

Mrgole Ksenija, Slomškova ulica 16, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ptuj,
izdano leta 1993, izdano na ime Steineker
Ksenija. gnp-115681

Mrgole Tilen, Slomškova 16, Ptuj, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta
2001/02. gnf-115591

Mušič Sandi, Podzemelj 17/a, Metlika, di-
plomo Gimnazije Moste, izdana leta 1991.
gnn-115308

Mušič Soraja, Ane Ziherlove 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje šole za farmacijo in zdrav-
stvo v Ljubljani, izdano leta 1981 in 1982.
gng-115402

Omerzel Matic, Golniška cesta 14, Kranj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije,
št. I/EG272, izdano leta 1999. gnk-115719

Ovsenek Uroš, Puštal 145/a, Škofja Lo-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani, št. 36,
izdano leta 28. 6. 1982. gnl-115439

Pavletič Matej, Štorje 155, Sežana, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Ivana Cankarja.
gnd-115468

Pavlović Tomislav, Preglov trg 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc v Ljub-
ljani, izdano leta 1988. gnd-115518

Pekolj Stanislav, Martinja vas 14, Velika
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne šole - obratovni električar, izdano
leta 1984. gnn-115583

Petrovič Silva, Dogoška cesta 79/b, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
sred. usmerit. izobr. Ptuj, upravno administra-
tivne šole, izdano leta 1982. m-404

Pipan Mojca, Tomšičeva 97, Jesenice, in-
deks, št. 18010819, izdala Filozofska fakulte-
ta v Ljubljani. gnb-115649

Pišek Erazem, Leskovec 76, Pragersko,
spričevalo 4. letnika SKSMŠ v Mariboru, iz-
dano leta 1993. m-399

Pišotek Božislava, Rožno 49, Blanca, ma-
turitetno spričevalo Ekonomske srednje šole
Brežice dislociran oddelek Trboveljske eko-
nomske srednje šole, izdano leta 1981, izda-
no na ime Šalamon Božislava. gnp-115781

Polutnik Taya, Gorenjska 23, Velenje, di-
plomo Srednje šole za oblikovanje in fotogra-
fijo v Ljubljani, smer modni oblikovalec, št.
II/396, izdana v Ljubljani dne 23. 8. 1989 na
ime Katič Tea. gnb-115770

Povalej Vikica, Strtenica 7, Pristava pri Me-
stinju, spričevalo o končani OŠ Bratov Simon-
čič, Rogaška Slatina, izdano 25. 6. 1982, iz-
dano na ime Strniša Vikica. gnk-115565

Prosen Martin, Kuteževo 3/c, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izda-
no 13. 4. 1993. gnk-115786
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Razgoršek Martina, Zavrh pri Galiciji 17,
Žalec, letno spričevalo 1. letnika Srednje fri-
zerske, tekstilne, strojne in prometne šole Ce-
lje, smer tekstilec, izdano leta 1994/95.
gnr-115604

Rizvanović Lidija, Petkova ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ narodnega hero-
ja Maksa Pečarja v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnr-115504

Roudi Manuela, Nad izviri 48, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2002. m-406

Rupar Nataša, Sopotnica 12, Škofja Loka,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje ekonom-
sko in upravno administrativne šole v Kranju,
izdano leta 1997 in 1998, izdano na ime Kon-
cilija Nataša. gnc-115248

Rus Gregor, Veliko Mlačevo 46, Grosu-
plje, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstve-
ne šole, izdano leta 2000. gnb-115395

Saftić Patrik, Dolenje pri Jelšanah 59, Jel-
šane, spričevalo 4. letnika ŠCPET v Ljubljani,
izdano leta 2002. gno-115307

Salkanović Sejad, Sremiška cesta 13, Kr-
ško, spričevalo 3. letnika IKŠ v Mariboru, iz-
dano leta 1986. m-394

Senica Zdravko, Rimska cesta 2/a, La-
ško, indeks, izdala Srednja lesarske šola Ki-
dričevo - Škofja Loka. gnl-115385

Simić Mirjana, Roče 18, Slap ob Idrijci,
indeks, št. 01021414, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Ljubljani. gnq-115680

Skejić Vehbija, Iztokova 22, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu GŠC Maribor, iz-
dano leta 1976. m-407

Slapar Boris, Kovorska cesta 25, Tržič,
spričevalo o končani OŠ heroja Bračiča, izda-
no leta 1984. gnp-115506

Slatnar Tatjana, Gornji Log 5, Kamnik, spri-
čevalo 1. letnika Centra za parmanentno izo-
braževanje v Ljubljani, izdano leta 1994.
gng-115840

Šabani Špetime, Završje 27, Ljubljana-Do-
brunje, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ
Toneta Tomšiča, izdano leta 1980 - 1984,
izdano na ime Haliti Špetime. gnb-115745

Šahinović Sejad, Tovarniška 2, Ajdovšči-
na, diplomo št. 69-1984/85, izdala Srednja
gradbena šola Ivana Kavčiča v Ljubljani dne
28. 6. 1985. gnv-115375

Šega Nina, Engelsova 52, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trg. šole Maribor,
izdano leta 2002. m-403

Šentjurc Bruno, Brnica 17/a, Hrastnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske šo-
le Trbovlje, izdano leta 1968. gnx-115598

Šerbinek Andrej, Sp. Korena 27, Zgornja
Korena, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1999. m-426

Šeruga Anabela Rebeka, Hrašovčeva 12,
Celje, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje - turi-
stični tehnik, izdano leta 2002. m-413

Šolar Megušar Marija, Dolenja vas 6, Sel-
ca, spričevalo 3. letnika Srednje lesne šole
Ljubljana, izdano leta 1983/84. gne-115292

Špilak Andrej, Kocljevo naselje 1, Beltinci,
diplomo Gimnazije Juša Kramarja Murska So-
bota, izdana v šolskem letu 1978/79.
gnc-115594

Štravs Meta, Rožna ulica 16, Bled, spriče-
valo 3. letnika SŠ Jesenice, zdr. program.
gnv-115600

Švegelj Andreja, Tenetiše 15, Golnik, spri-
čevalo o končani OŠ Davorin Jenko Cerklje.
gnc-115469

Tevenovič Velibor, Novi svet 14, Škofja Lo-
ka, spričevalo o končani OŠ št. 3052, izdala

Ljudska univerza Kranj, enota Škofja Loka dne
17. 6. 1997. gng-115590

Titan Vesna, Černelavci, Gederovska 35,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Kmetijske šole. gng-115390

Tomažič Ines, Huje 7, Obrov, spričevalo
1. letnika Trgovske šole v Sežani, izdano leta
1990/91, izdano na ime Janoškovič Ines.
gnn-115683

Tomić Dalibor, Cesta talcev 7/a, Jeseni-
ce, spričevalo OŠ Polde Stražišarja.
gns-115603

Trup Natalija, Podgora 16, Kotlje, spriče-
valo 4. letnika Ekonomske šole Slovenj Gra-
dec, izdano leta 2002. gnr-115479

Ulen Miroslav, Lipovci 242/b, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole v Ljubljani, izdano leta 1969.
gnc-115419

Urbančič Mihael, Ul. Marije Drakslerjeve
5, Ljubljana, indeks, št. 18930260, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnh-115339

Uršič Boštjan, Drežniške ravne 7/a, Ko-
barid, indeks, št. 26103357, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gni-115738

Valand Branko, Dolenji Boštanj 54/c, Boš-
tanj, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole Kranj, št. 67, izdano leta 1971.
gnx-115398

Velikonja Uroš, Ščedne 14, Nova Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdrav-
stvene šole Nova Gorica, izdano leta 1998.
gnu-115376

Vesel Ciril, Češnjice pri Moravčah 16, Mo-
ravče, spričevalo o končani OŠ Jurija Vege
Moravče, izdano leta 1974. gnz-115646

Vesel Ciril, Češnjice pri Moravčah 16, Mo-
ravče, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne kmetijske šole Šentjur Pri Celju, izdano
leta 1976. gny-115647

Veseljaj Hazir, Industrijska ulica 10, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole
v Mariboru, izdano leta 2002. m-402

Vidmar Irena, Velesovska 4, Šenčur, spri-
čevalo o končani OŠ Šenčur, izdano leta
1986. gne-115467

Vogrinec Nadja, Barislovci 5, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
2002. m-397

Volčanjk Srečko, Piršenbreg 17/c, Glo-
boko, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole Krško, izda-
no leta 1993 in 1994. gnu-115276

Zaveršnik Marij, Trg 13, Prevalje, spriče-
valo o zaključnem izpitu ŠC Celje, izdano leta
1997. gnk-115386

Zec Zdravko, Kosovelova 2, Nova Cerkev,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Branko
Brelih - Elektrogospodarski center, izdano le-
ta 1979. gnh-115614

Zemljič Zala, Ronkova 1, Slovenj Gradec,
spričevalo 3. letnika Poklicne in srednje eko-
nomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
2001/02. gnp-115281

Železnik Angelca, Kotna pot 15, Šenčur,
spričevalo o končani OŠ Helene Puhar Kranj.
gnb-115420

Žunič Maša, Mokrška 38, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Eurošole - gimnazije, izdano
leta 2002. gnx-115423

Ostali preklici

Begić Emil s.p., Jakčeva 8, Ljubljana, iz-
vod licence, št. 007827/10198-LM36/1999

za vozilo Rover 416 GSI, reg. oznaka LJ 42 -
56H, izdana pri Obrtni zbornici Slovenije.
gnc-115744

Belehar Jožefa, Hrastje 128, Kranj, delov-
ne knjižice, izdane v Novem mestu.
gnz-115596

Brence Vladimir, Tržaška 365/c, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-2009/95, izdala Luška kapeta-
nija v Kopru. gnz-115496

Brence Vladimir, Tržaška 365/c, Ljublja-
na, dovolenje za uporabo radijske postaje
(VHF), št. 02/09-757/02, izdala Luška ka-
petanija v Kopru, leta 2002. gnb-115495

Brgant Bojan, Mencingerjeva ulica 8, Je-
senice, dovolenje padalca, št. 0281/2440,
izdano dne 29. 7. 1996. gnh-115764

Brumec Edvard, Gabernik, Pohorska 13,
Zgornja Polskava, delovno knjižico, reg.
št. 11547, ser. št. 146031. m-427

Bržan Bojan, Župančičeva 2, Koper - Ca-
podistria, izkaznica za reševalca iz vode, evi-
dečna št. 533, 9222-DŽ, izdalo Ministrstvo
za šolstvo in šport. gnj-115312

Buljko Elma, Lubejeva 3, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnk-115461

Butalin Božidar s. p. - avtoprevozništvo,
On Težki vodi 32, Novo mesto, nizozemskih
dovolilnic, št. CO45676, CO45679 in
CO45681. gnf-115641

Butalin Božidar s. p. - avtoprevozništvo,
On Težki vodi 32, Novo mesto, nemških do-
volilnic - zelena, št. CO63420, CO63421,
CO63667, CO63664, CO63665,
CO63666 in CO63668. gne-115642

DELTA TEAM d.o.o.KRŠKO, Cesta krških
žrtev 135 a, Krško, potrdilo o vpisu ( Certifi-
cate of registration ), št. 488 z dne 1. 2. 1999
za zrakoplov Cessna Aircraft Company 172S,
reg. pz. S5 -GDT, ser. št. zrakoplova 172S
8015. gnc-115644

Dragaš Saša, Ulica bratov Učakar 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-115633

Džaferovič Safet, Šolska ulica 1, Tržič, de-
lovno knjižico. gnn-115283

Filipčič Branko, Liminjanska cesta 6, Por-
torož - Portorose, interne obveznice št. 025,
z dne 8. 9. 1992, SIT 62.114,30, izdal Me-
tropol Group d.d. gnx-115502

Gabrovec Miran, Maroltova 49, Maribor,
delovno knjižico, št. 34899. m-410

GENERALI ZAVAROVALNICA d.d., Krži-
čeva 3, Ljubljana, potrdilo o sklenjenem zava-
rovanju avtomobilske odgovornosti s serijski-
mi številkami od vključno 803000059264 do
803000059507. gnw-115299

Goranič Tomislav, Jakčeva ulica 19, Novo
mesto, orožni list št. OL 33643, izdan 21. 1.
2003 pri UE Novo mesto. gnm-115284

GRAMIS d.o.o., Noršinska 3, Murska So-
bota, licenco št. 0002041/25 za tovorno vo-
zilo z reg. oznako MS 93-89V. gnr-115779

GRAMIS d.o.o., Noršinska 3, Murska So-
bota, licenco št. 0002041/25 za tovorno vo-
zilo z reg. ozanko MS N2-568. gnq-115780

Hava Bajrami, Selo Baks, Srbica, Kosovo,
hranilno knjižico, izdala LB Ljubljanska banka
d . d .
št. 50100-620-133-222-82710-104808/68.
gnm-115259

HEVI D.O.O., Šmartinska cesta 152, Ljub-
ljana, delovno knjižico izdano na ime Čamer-
nik Vito, Lazec 9, 1319 Draga. gnz-115571

HEVI D.O.O., Šmartinska cesta 152, Ljub-
ljana, delovno knjižico izdano na ime Zvizdalo
Irena, Bratov Učakar 80, 1000 Ljubljana.
gnc-115573
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HEVI D.O.O., Šmartinska cesta 152,
Ljubljana, delovno knjižico, izdano na ime
Pšeničnik Nataša, Cankarjeva 1, 3240
Šmarje pri Jelšah. gnv-115575

Hribernik Miha, Depala vas 3, Domža-
le, delovno knjižico. gnd-115668

Jeza Anton, Podlože 50/a, Ptujska Go-
ra, delovno knjižico. gns-115728

Kacijan Brina, Gotska ulica 13, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnh-115464

Klobučar Borut, Doblička gora 70, Čr-
nomelj, izkaznico vojnega veterana št.
F-0001368, izdana 10. 4. 2002.
gnl-115410

Kos Bor, Peričeva ulica 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64020077, izda-
la Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnl-115285

Kos Katarina, Pot v mejah 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71020017, izda-
la Biotehniška fakulteta. gne-115367

Lugonjić Aldijana, Panonska 5/b, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 14563. m-411

Macarol Ljubomir, Proletarskih brigad
16, Izola - Isola, pooblastilo mornar moto-
rist - skipper, št. 02/09694/90-96, izda-
no 16. 5. 1996. gnz-115471

Magdič Ivan, Semedela 89, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnj-115287

Marić Simeona, Bogomira Magajne 12,
Izola - Isola, študentsko izkaznico,
št. 81466762. m-430

Marzidošek Marjan, Ostrožno 45, Loče
pri Poljčanah, delovno knjižico št. 17235,
izdana 9. 9. 1999 v Slovenskih Konjicah.
gnj-115712

Mikić Boro, Kališka 21, Kranj, delovno
knjižico. gnw-115624

Okoren Miran, Trebinjska ulica 13, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gne-115317

Orač Martin, Ljubljanska cesta 15, Ce-
lje, delovno knjižico, št. 3672/58, izdala
UE Celje. gnz-115271

Pečovnik Igor, Gorenjska 15/a, Vele-
nje, delnice KRS Velenje, št. 003714 -
003722 in št. 0026088 - 0026096.
gnp-115731

Pliberšek Tatjana, Sp. Grušovje 36, Slo-
venske Konjice, delovno knjižico,
št. 16027, izdala UE Slovenske Konjice.
gnr-115304

PREŠA d.o.o., Slovenska cesta 51,
Cerklje na Gorenjskem, uradno potrdilo za
registracijo uvoženega avtomobila, ocari-
njen po K.V. 11099 z dne 12. 12. 2002,
izjava o ustreznosti pregledanega vozila št.
SI 000 650.11/2002, tip Megane Scenic
1,6 16V, moč 79 kw, 1598 ccm, št. šasije:
VF1 JA0B05 28002359. gnm-115763

Rekar Donalt, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-115457

Reš Janez, Vrbnje 21/a, Radovljica, de-
lovno knjižico. gnn-115383

Robič Ines, Na tarti 7, Gozd Martuljek,
študentsko izkaznico, št. 71020252, izda-
la Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnt-115327

Rodošek Miran, Zg. Hajdina 64, Ptuj,
delovno knjižico. gnk-115286

Samonig Alexander, Knezova ulica 28,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 99289910654. gnf-115316

Seroinšek Anita, Cesta 14. divizije 11,
Maribor, delovno knjižico, št. 2937. m-418

Stevanovič Duško, Cesta revolucije
2/b, Jesenice, delovno knjižico.
gns-115482

Suhovršnik Mihael, Prešernova 22/a,
Velenje, tri delnice KRS Velenje,
št. 023349, 023350 in 023351.
gnj-115587

Škerget Mitja, Prešernova ulica 4, Ra-
denci, dovolilnici, št. 11619 - vrsta 040/04
- 0109206, leto 2002 in št. 7818 - vrsta
040/04 - A 096971, leto 2000.
gnp-115381
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Šobar Katja, Resa 11, Straža, študent-
sko izkaznico, št. 18990976, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani.
gnm-115309

Šorli Zoran, Ljubinj 2/a, Tolmin, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu št. 609271,
izdalo Ministrstvo za promet in zveze RS
dne 7. 11. 1997. gni-115713

Štraus Jure, Kajuhova 44, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 16314, izdala
FDV v Ljubljani. gni-115838

Tota Patrik, Ulica svobode 1, Izola -
Isola, delovno knjižico, izdala UE Izola.
gnr-115279

TOYOTA ADRIA d.o.o., Brnčičeva 51,
Ljubljana-Črnuče, potrdilo za registracijo
uvoženega vozila, št. šasije
SB1KZ28E90E042619, ocarinjeno po
carinski deklaraciji št. 6006 z dne
12. 11. 2002. gnb-115370

TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES
s.p., Tkalska 3/b, Celje, veljavnost
CEMT dovolilnice št. 0038/1 skupaj z
dnevnikom voženj, izdano po odločbi
št. 000224/2003/LP pri Obrtni zbornici
Slovenije. gnc-115369

Trebec Gregor, Ul. Tankovske briga-
de 4, Sežana, študentsko izkaznico,
št. 09990130, izdala fakulteta za pomor-
stvo in promet Por torož. gnb-115720

Vandot Marija, Hraše 18, Smlednik,
delovno knjižico. gno-115507

Vučkič Anja, Selo 80/a, Prosenjakov-
ci - Par tosfalva, preklic spričevala, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 115/2002.
gnq-115359

Zatler Anton, Saveljska cesta 125,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-115643

Zorko Danijel, Brengova 53, Cerkve-
njak, študentsko izkaznico, št. 16537, iz-
dala FDV. gnd-115743
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