
Uradni list
Republike Slovenije Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si

Št.
 35 Ljubljana, petek 11. 4. 2003 ISSN 1318-9182 Leto XIII

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

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

Ob-91781
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-59,
faks 01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Karavanke –
Obrežje, odsek Šentvid – Koseze: ob-
seg razpisanih del: glavna dela – sklop I
– objekti (dva nadvoza, nadhod); sklop
II – trasa, prestavitve regulacija, devia-
cija, vodovod; sklop III prestavitev Ce-
lovške ceste; sklop IV pokriti ukop (ga-
lerija).

4. Kraj dobave: Šentvid – Koseze.
5 Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: razpis za oddajo del
predvidoma v mesecu avgustu 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: ZIL
inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/433-50-40, Ivo Lah, univ. dipl.
inž. arh.

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

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

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

DARS d.d.

Št. 110-1/03 Ob-91798
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja avtocestne-
ga odseka Smednik – Krška vas, podod-
sek Dobruška vas – Smednik od km
3.480 do km 7.392, dolžine 3.912 km,
ki obsega:

– osnovna trasa AC v dolžini 3,912 km,
– deviacije cest in poti,
– priključek Smednik,
– premostitveni objekti (mostovi, nadvo-

zi, podvozi, prepusti),
– vodnogospodarske ureditve,
– prestavitve in zaščita komunalnih vo-

dov in naprav (TK vodi, elektrovodi, plin),
– javna razsvetljava,
– krajinska ureditev,
– protihrupna zaščita,
– klic v sili.
4. Kraj dobave: pododsek Dobruška vas

– Smednik od km 3,480 do km 7,392.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC AC Projekt 6, Dolenj-
ska, Stantetova 9, 1295 Ivančna Gorica,
Feliks Strmole, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/787-86-65, faks 01/787-86-64.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: predviden začetek
gradnje je v septembru 2003. Rok za do-
končanje del je 14 mesecev od uvedbe
izvajalca v delo. Predaja v promet je pred-
vidoma novembra 2004. Dela se bodo fi-
nancirala iz lastnih sredstev DARS d.d. in
kredita EIB.

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

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

Št. 110-1/03 Ob-91799
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja povezoval-
ne ceste med priključkom Brdo na za-
hodni avtocesti Koseze – Kozarje in Ce-
sto Dolomitskega odreda v Ljubljani, ki
obsega naslednja dela:

Gradbena dela
– povezovalna cesta l = 700 m
– preureditve križišča v priključku Brdo
– krožišče na cesti Dolomitskega od-

reda

– razširitev mostu avtoceste preko poto-
ka Glinščica

– nadvoz 4-1 v območju priključka Brdo
l = 50 m

Vodnogospodarske ureditve
Komunalne ureditve
– preureditev vododvoda,
– prestavitev in zaščita telekomunikacij-

skih vodov,
– ureditev plinovoda,
– preureditve daljnovodov 2x110 kV Kle-

če – Vič in 35 kV Kleče – ENP Vič,
– javna razsvetljava,
– semaforizacija.
4. Kraj dobave: med priključkom Brdo

in Cesto Dolomitskega odreda.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana – AC Projekt 3, Gorenjska,
Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj, Luka
Jurkovič, tel. 04/280-88-06, faks
04/280-88-09.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: v skladu s potrjenim In-
vesticijskim programom se bodo obravna-
vana dela financirala iz lastnih sredstev
DARS-a.

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

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

Št. 110-1/03 Ob-91800
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: ZO Maribor: Mari-
bor-Erjavčeva-Proletarskih brigad: iz-
gradnja glavne ceste 61-1, odsek 245
od KM 1+800 do KM 2+760, ki obsega:

– novogradnja štiripasovne glavne ceste
G 1-1, to je Dravograjska cesta od km
1+800 do km 2+760,

– izvedba priključkov mestnih ulic,
– ureditev in prestavitev obstoječih in-

frastrukturnih objektov in naprav (TK vodi, EE
vodi, vodovod, CATV in javna razsvetljava),

– gradnja plinovoda in vročevoda,
– krajinska ureditev,
– protihrupna zaščita.
4. Kraj dobave: Dravograjska cesta od

Erjavčeve do Proletarskih brigad.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: maj 2003.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana – AC Projekt 1 SV Sloveni-
ja, Ulica Talcev 24, 2000 Maribor, Danijela
Fišer, inž. grad., tel. 02/234-32-19, faks
02/234-32-25.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: predviden rok izvajanja
vseh del je 18 mesecev. Oddaja del po
sklopih ni predvidena. Za izvedbo del je
izdelan PGD, PZI projekt Zahodna obvozni-
ca Maribor, Dravograjska cesta 2, faza od
km 1+800 do km 2+760, ki ga je izdelal
Lineal d.o.o., Maribor, štev. proj. 291/98,
julij 1999 ter sprejet lokacijski načrt, ki ga
je pod št. projekta 982/95 izdelal Zavod za
urbanizem p.o. Maribor v septembru 1996.
Odlok o LN je bil objavljen v MUV 15/97.

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

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

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

blaga po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 0203-039/2003 Ob-91887
V javnem naročilu za dobavo pripomoč-

kov, ki se uporabljajo pri zdravljenju zavaro-
vanih oseb z inkontinenco, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 25-27 z dne 14. 3.
2003, Ob-90131, se 8. (a) in 9. točka pravil-
no glasita, v 13. točki pa se dodajo pogoji:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2003 do
10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2003 ob 11. uri, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, Ljubljana – soba 231.

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:

16. da na področju poslovne sposo-
bnosti izvedbe posla izkaže, da je ali pro-
izvajalec ponujene opreme (dokazilo: ko-
pija registracije izdelka, patenta ipd. Pri-
loži se kot priloga 15) ali da ima sklenje-
no veljavno pogodbo s proizvajalcem,
principalom ali dobaviteljem ponujene
opreme, iz katere bo razvidno najmanj,
da vse strani pripadajo isti pogodbi, kdo
sta pogodbeni stranki, datum sklenitve
in datum veljavnosti pogodbe, način na-
ročanja, roki dobav blaga ponudniku, ro-
ki plačil za posamezno dobavo ter razvi-

den podpis pogodbe. Ponudnik lahko
druge poslovne podatke prekrije (edigs,
neizbrisljiv marker ipd.). Iz pogodbe mo-
ra biti razvidno, da bo lahko ponudnik na
podlagi sklenjene pogodbe dobavljal bla-
go v zahtevanih količinah in rokih. Kopijo
pogodbe mora ponudnik priložiti kot pri-
logo št. 15 glede na 11. člen navodil po-
nudnikom;

17. da na področju kadrovske sposo-
bnosti izvedbe posla izkaže, da ima naj-
manj 6 redno zaposlenih, ki bodo delali
na področju predmeta naročila, od tega
4 osebe za logistiko pri dobavi opreme
(dobava, manipulacija zalog in oddaja
oziroma dostava pošiljk) in 2 osebi za
sprejem naročil (logistika naročanja, re-
klamacije, izdaja računov) – razvidno iz
obrazca 10. Seznam ključnega osebja
ponudnika, kamor se pod področje dela
vpisuje področje glede na zgoraj nave-
deno delitev. Namesto 4 oseb za logisti-
ko lahko ponudnik ponudi 2 osebi za
logistiko ter predloži pogodbo z zuna-
njim izvajalcem dostave – ekspresna do-
stava – iz katere bo razvidno, da bo do-
stava izvršena v 48 urah od naročila (ko-
pijo pogodbe v tem primeru predloži kot
prilogo št. 16 glede na 11. člen navodil
ponudnikom). Vsak prijavljen redno za-
poslen kader mora imeti vsaj 2 leti de-
lovnih izkušenj (razvidno iz obrazca 10.
Seznam ključnega osebja ponudnika);

18. da na področju tehnične sposo-
bnosti izvedbe posla izkaže, da ima na
voljo 2 ustrezni prevozni sredstvi (vozili)
za dostavo pošiljk. Dokazila (kopija pro-
metnega dovoljenja, pogodbe o nakupu
ali leasingu oziroma drug dokument, ki
izkazuje posest prevoznih sredstev, pre-
dloži kot prilogo št. 16 glede na 11. člen
navodil ponudnikom). Omenjenih doka-
zil iz te točke ni potrebno predložiti po-
nudniku, ki v prilogi 16 predloži pogod-
bo iz pogoja 17;

19. da na področju finančne sposo-
bnosti izvedbe posla izkaže, da je v zad-
njem poslovnem letu oziroma zadnjem
poslovnem letu, ki je navedeno v predlo-
ženem obrazcu BON1/P, dosegal reali-
zacijo vsaj v višini ocenjene vrednosti jav-
nega naročila brez DDV (presoja se reali-
zacija, razvidna iz predloženega obrazca
BON1/P – v njem je navedena realizaci-
ja brez DDV). Z zahtevano realizacijo gle-
de na preteklo obdobje ponudnik izkaže,
da bo sposoben tekoče pokrivati vse
stroške dobave ter tekoče stroške poslo-
vanja in obenem nemoteno oskrbovati
naročnika glede na roke plačila, ki jih
nudi ponudnikov dobavitelj ter zamik v
plačilu, ki ga zahteva naročnik.

Zgoraj navedeni popravki z objavo po-
stanejo sestavni del razpisne dokumentaci-
je za to javno naročilo.

Druge točke objave ostanejo nespreme-
njene.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 226/03 Ob-91552
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,

1430 Hrastnik, faks 03/56-44-000, e-mail:
zorka. majes@siol.net, 56-42-310.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sme-
tarsko  vozilo  za  komunalne  odpadke
z  nadgradnjo  10 m3  z  mehanizmom
za praznjenje posod prostornine
120–1.100 l; količina: 1.

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

4. Kraj dobave: Hrastnik, Cesta 3. julija 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 60 do 90
dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: naslov službe
– tajništvo KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. juli-
ja 7, Hrastnik, dodatne informacije – Ernest
Gričar, dipl. inž. grad., tehnični direktor.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 4. 2003
od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, št. poslovne-
ga računa 26331-0017472104.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: KSP Hrastnik, d.d., tajništvo,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 5. 2003 ob 12. uri, KSP Hrastnik,
d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo do 13. 6. 2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. 6. 2003; naročnik bo odločitev spre-
jel najkasneje do 13. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 4. 2003.

KSP Hrastnik, d.d.

Ob-91566
1. Naročnik: Vlada RS, Center Vlade za

informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
financiranje nakupa z/900 strežnika 64
bitne arhitekture in sistema podatkov-
nih zmogljivosti ter vzdrževanja nabav-
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ljene strojne in programske opreme, v
garancijskem roku.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo je deljeno na dva lota,
prvi lot je IBM z/900 strežnik s pripadajočo
strojno in potrebno sistemsko in nadzorno
programsko opremo (tako dodatne, kot nad-
gradnje obstoječe), drugi pa sistem podat-
kovnih (diskovnih) zmogljivosti. Ponudniki
lahko oddajo ponudbo za posamezni lot v
celoti. Navedeno predstavlja funkcionalno
povečanje zmogljivosti.

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

zaključka ali trajanje dobave: 20. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center Vlade
RS za informatiko, Sektor za materialno in
finančno poslovanje, Petra Rozman, tel.
01/478-86-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2003, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade RS za informati-
ko, Langusova 4, 100 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2003 ob 10.30, Center Vlade
RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
vsakega izmed obeh lotov bo izvršeno v treh
enakih obrokih, in sicer 31. 1. 2004 (ena tre-
tjina); 31. 1. 2005 (ena tretjina); 31. 1. 2006
(ena tretjina), pri čemer bosta zadnja dva obro-
ka vsebovala stroške financiranja obračunano
od zapadlosti prvega obroka do zapadlosti
posameznega naslednjega obroka.

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

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

1. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem in v
prejšnjem letu sklenjeno vsaj eno pogod-
bo, s katero pokriva izvajanje storitev z za-
htevanega področja predmeta javnega na-
ročila;

2. razpolaganje z vsemi licencami in pra-
vicami intelektualne lastnine, potrebnimi za
področje prijave, kolikor so le-te potrebne
za izvajanje predmetnega naročila;

3. dostop do rezervnih delov za razpisa-
no opremo, ki mu omogoča, da izvrši more-
bitna popravila oziroma zamenjave v zahte-
vanih rokih (ustrezne pogodbe).

Na finančnem področju:

1. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih me-
secih pred objavo razpisa);

2. letna realizacija nad 2.000 mio SIT;
3. stopnja pokritosti kratkoročnih obvez-

nosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2002;

4. obrestna mera za konstrukcijo trilet-
nega financiranja ne presega 12% na let-
nem nivoju.

Tehnične zahteve
Splošne zahteve za oba lota:
– ponudnik mora imeti možnost poveza-

ve s principalom oziroma proizvajalcem
opreme, katero vzdržuje, za potrebe ‘Re-
mote support’-a,

– ponudnik mora v garancijskem obdob-
ju zagotavljati 24 urno dežurno službo vseh
365 dni v letu, 2 urni odzivni čas za začetek
del oziroma odpravljanja napake po prijavi
napake, 2 urni čas za odpravo napake po
pričetku del,

– v primeru nepredvidljive hujše okvare
ključnih delov oziroma strojeloma, ko na-
prave ni mogoče popraviti v 2 urah, mora
ponudnik garantirati, da bo odpravil napako
najkasneje v 24 urah, oziroma zamenjal ne-
delujočo napravo z ustrezno delujočo za
čas popravila, če popravila ne bo možno
izvesti znotraj dogovorjenih rokov,

– v primeru katastrofe ali naravne nesre-
če mora ponudnik garantirati, da bo v roku
maks. 60 dni zagotovil ob ustreznem plači-
lu funkcijsko ustrezno nadomestno opremo
po priloženem ‘Seznamu kritične opreme’
na naknadno sporočeno lokacijo,

– ponudnik mora zagotoviti zalogo ključ-
nih rezervnih delov po navodilih in zahtevah
principala, za morebitno odpravo napak v
opredeljenih časovnih rokih za opremo, ki
jo vzdržuje.

Lot 1
Ponudnik naj poda ponudbo za IBM

s/900 strežnik s približno 900 MIPs-i zmo-
gljivosti. Konfiguracija mora omogočati ve-
čanje zmogljivosti strežnika brez prekinitve
obratovanja. Ponujena mora biti možnost re-
ševanja koničnih (100%) preobremenitev v
skupnem trajanju 10% vsega obratovalnega
časa v letu.

Ponudba mora upoštevati nadgradnjo že
uporabljane programske opreme na strež-
niku IBM 9672-R46.

Ponudnik mora upoštevati obstoječe sta-
nje in nadgraditi licenčno programsko opre-
mo na naslednji način:

1. PSLC obračunavanje licenc za en pro-
cesor v z/900 strežniku za uporabo tradici-
onalnih (legacy) in obstoječih aplikacij;

2. ENALC za preostale tri procesorje v
z/900 strežniku. Ker bo CVI uporabljal ta
del strežnika za nove aplikacije, z uporabo
WebSphere in Domino strežnikov morajo
biti v ponudbi vključene ustrezne licence,

3. podpora za dodatni Linux procesor
IFL (Integrated Facility for Linux) in virtual-
nih Linux strežnikov,

4. Suse Linux SLES 8.0 za S/390 in
z/900,

5. nadgradnja obstoječe upravljalne in
nadzorne opreme za upravljanje s siste-
mom, podsistemi in podatkovnih zmogljivo-
sti, vključno z upravljanjem podatkov in
obnove poslovanja,

6. ponuditi mora ustrezno izobraževanje
za osebje Centra Vlade za informatiko, ter
pomoč pri implementaciji upravljavske, nad-
zorne opreme in sistemom za ravnanje z
podatki (politike arhiviranja in obnove).

Lot 2
Naročnik namerava sistem podatkovnih

zmogljivosti graditi postopoma (fazno). Prva
faza je predmet tega javnega naročila.

V prvi fazi je predmet naročila sistem po-
datkovnih zmogljivosti (strojna in program-
ska oprema) uporabne (neto) kapacitete vsaj
1TB z uporabo RAID-5, z možnostjo nad-
gradnje do 8TB ali več. Sistem podatkovnih
zmogljivosti bo v prvi fazi neposredno pove-
zan s strežnikom z/900 iz lota 1. Naročnik
želi, da poleg strojne opreme, ponudnik po-
nudi tudi ustrezno programsko opremo, ki
omogoča izrabo vgrajenih funkcij ponujene-
ga sistema (podpora paralelizmom, sočasni
uporabi podatkov, podpora arhiviranju po-
datkov brez zaustavitve podatkovnih baz). Po-
nudnik naj za programsko opremo za katero
ne smatra, da je ključna pri obratovanju in
podpori, poda informativno ponudbo.

V drugi fazi je načrtovano, da se sistem
podatkovnih zmogljivosti preuredi v podat-
kovno omrežje (SAN) tako, da mora ponud-
ba upoštevati povezljivost z heterogeno sku-
pino strežnikov.

V tretji fazi naročnik namerava kritične
podatke neposredno zrcaliti na oddaljeno
lokacijo, pri čemer ni nujno, da je oddaljeni
sistem podatkovnih zmogljivosti izdelek iste-
ga proizvajalca

Naročnik zahteva poleg ponudbe za pr-
vo fazo tudi:

– informativno ponudbo za nadgradnjo
iz prve v drugo fazo,

– informativno ponudbo za nadgradnjo
iz druge v tretjo fazo. Upošteva naj, da se
lahko oddaljena lokacija nahaja do 150 km
(računska razdalja). Ponudnik mora za to
razdaljo obdelati tako sinhrono kot asinhro-
no zrcaljenje podatkov in podati oceno tve-
ganja izgube podatkov/transakcij pri obeh
načinih zrcaljenja.

V obeh informativnih ponudbah mora ob-
delati vse stroške investicije v strojno, ko-
munikacijsko in programsko opremo. Loče-
no pa tudi stroške obratovanja po postav-
kah: vzdrževanje opreme (strojna, komuni-
kacijska, programska), licenčne stroške in
stroške komunikacijskih povezav (podvoje-
ne ločene povezave) na letni ravni v garan-
cijskem in pogarancijskem obdobju.

Ti informativni ponudbi bosta služili kot
eno od izhodišč naročniku pri planiranju pro-
računskih obremenitev za naslednja leta.

4.12.1.4 Organizacija in kadri
1. Ponudnik mora imeti ustrezno število

zaposlenih za opravljanje razpisanih storitev
za vsak lot posebej.

2. Redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna
znanja za opremo, ki je predmet prijave. Kot
ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj V. sto-
pnja izobrazbe ustrezne tehnične smeri.

3. Posebna znanja/izkušnje za zaposle-
ne, ki bodo neposredno opravljali storitve.

Lot I:
najmanj 4 zaposleni izkazujejo posebna

znanja/izkušnje s področja opravljanja sto-
ritev, ki so predmet javnega razpisa

Lot II:
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Najmanj 2 zaposlena izkazujeta pose-
bna znanja/izkušnje s področja opravljanja
storitev, ki so predmet javnega razpisa.

4. Delovne izkušnje za zaposlene, ki bo-
do neposredno opravljali storitve.

Najmanj 2 zaposlena morata imeti več
kot 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev, ki so predmet prijavljenega sklopa
javnega razpisa.

5. Razpoložljivost kadrov:
Organizacija dežurne službe 24 ur dnev-

no, vse dni v letu z maksimalnim 2 urnim
odzivnim časom (od prejema sporočila do
začetka opravljanja del).

6. Zoper ponudnikove vodstvene delavce
v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo de-
janje, ki je povezano z njihovim poslovanjem.

7. Zaposleni, ki bodo neposredno oprav-
ljali razpisna dela izpolnjujejo pogoje, ki ve-
ljajo za zaposlovanje delavcev v državnih
organih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: za prvi
lot bo kot najugodnejši izbran ponudnik, ki
bo ponudil najnižjo ceno.

Ponudbena cena se opredeli kot triletni
finančni aranžma pri katerem obveznosti za-
padejo v plačilo v naslednjih obrokih:

1. obrok 31. 1. 2004,
2. obrok 31. 1. 2005,
3. obrok 31. 1. 2006.
Ponudnik ponudbeno ceno razdeli na tri

enake anuitete, pri čemer se anuiteti, ki za-
padeta v plačilo v letih 2005 in 2006 pove-
čata za stroške financiranja.

Seštevek zneskov vseh obrokov pred-
stavlja ceno lota.

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
II. lot.

Za drugi lot bo kot najugodnejši izbran
ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno.

Ponudbena cena za prvo fazo se opre-
deli kot triletni finančni aranžma pri katerem
obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih
obrokih:

1. obrok 31. 1. 2004,
2. obrok 31. 1. 2005,
3. obrok 31. 1. 2006.
Ponudnik ponudbeno ceno razdeli na tri

enake anuitete, pri čemer se anuiteti, ki za-
padeta v plačilo v letih 2005 in 2006 pove-
čata za stroške financiranja.

Naročnik pri oceni najugodnejšega po-
nudnika upošteva vse tri faze II. lota, in si-
cer po formuli:

Cena = (ponudbena cena za prvo fa-
zo*100+cena druge faze*90+cena tretje fa-
ze*80)/100

Ponudnik jamči ponujene cene za izved-
bo druge in tretje faze projekta za obdobje
treh let po izdaji obvestila o izbiri po tem
razpisu. Ponudnik jamči, da v triletnem ob-
dobju po sklenitvi pogodbe za prvo fazo II.
lota, cene, ki jih bo ponudil za drugo in tretjo
fazo ne bodo višje od cen v informativni po-
nudbi za isto ali tehnološko enakovredno
opremo. Te cene imajo osnovo na srednjem
tečaju Banke Slovenije za ameriški dolar.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vprašanja in odgovori na spletni stra-
ni naročnika http://www2.gov.si:800/jav-
nar/jnvodg.nsf.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 4. 2003.

Center Vlade RS za informatiko

Št. 01/03 Ob-91568
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o.
Naslov naročnika: Savska 34, 1230 Dom-

žale, tel. 01/729-54-40, faks 01/729-54-50.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava

vodomerov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Savska 34, Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: zaključek pri-
bližno čez 3 leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Aleš Stražar,
tel. 01/729-54-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na transakcijski račun družbe, št.
18300-0012119440, pri Banki Domžale d.d.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Pro-
dnik, d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 5. 2003 ob 12. uri.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
število proizvajalcev, dobavni rok, garancij-
ska doba, prikaz.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

JKP Prodnik d.o.o.

Št. 134 Ob-91586
1. Naročnik: Osnovna šola Ketteja in

Murna, Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ket-

teja in Murna, Koširjeva ulica 2, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/52-06-570, faks 52-06-572.

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. sveža zelenjava in sadje,
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
6. sadni sokovi in sirupi,
7. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
8. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ketteja in

Murna, Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni da-

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Ket-
teja in Murna, Koširjeva ulica 2, 1000 Ljub-
ljana – v tajništvu šole vsak delovni dan od
10. do 12. ure, informacije dobijo zainteresi-
rani pri Blažki Alič na tel. 01/52-06-574,
vsak delovni dan od 11.45 do 13. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave javnega
razpisa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000,00 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na naročnikov UJP ra-
čun št. 01261-6030662855

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Ketteja in Mur-
na, Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana,

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Osnovna šola Ketteja in Mur-
na, Koširjeva ulica 2, 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
1× 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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo živil se lah-
ko prijavi ponudnik (pravna oseba in samo-
stojni podjetniki ter kmetje), ki morajo izpol-
njevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih
naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumen-
taciji, z zahtevanimi dokumenti za izpolnjeva-
nje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o
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javnih naročilih in kot je še posebej določe-
no v pogojih iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 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 predho-

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

javo: 3. 4. 2003.
Osnovna šola Ketteja in Murna,

Ljubljana

Št. 1548/03 Ob-91590
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100, faks
03/56-27-592, e-mail: prodaja@komuna-
la-trbovlje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
vozilo s kiper nadgradnjo in opremo ko-
munalne hidravlike.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi blago le v celoti.

4. Kraj dobave: Občina Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: 90 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tr-
bovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje,
Januša Mravlje - vodja KOM ali Ivi Lanišnik -
tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro do dneva predložitve po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazi-
lom na TRR 26330-0010049713, pri Banki
Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo predmeta
in številko javnega razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi Komunale
Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ocenjene vrednosti,
katere veljavnost je najmanj do 10. 6. 2003.

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): taka skupina
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpi-
su. Pravni akt mora natančno opredeliti od-
govornost posameznih izvajalcev za izved-
bo naročila. Ne glede na to, ponudniki od-
govarjajo naročniku neomejeno solidarno.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena – 85 točk,
– plačilni pogoji – 5 točk,
– dobavni rok – 5 točk,
– garancijska doba – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

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

javo: 2. 4. 2003.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje d.o.o.

Št. 230/2003 Ob-91600
1. Naročnik: Nacionalni inštitut za biolo-

gijo.
2. Naslov  naročnika:  Nacionalni  in-

štitut za biologijo, Večna pot 111, 1000
Ljubljana, tel. 01/423-33-88, faks
01/423-50-38.

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijski mikroskop za uporabo v fiziološke
namene z laserjem za mikroablacijo – 1
kom., po tehnični specifikaciji v razpisni do-
kumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Večna pot 111, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: za razpisno
dokumentacijo Nacionalni inštitut za biolo-
gijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, tajniš-
tvo 01/423-33-88, faks 01/423-50-38;
dodatne informacije dr. Andrej Čokl, tel.
01/42-333-88, int. 377.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure do izteka roka za predloži-
tev ponudbe.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nacionalni inštitut za biologijo,
Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. maj 2003 ob 10.15, v sejni sobi Biolo-
škega središča v Ljubljani, Večna pot 111.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dve
podpisani bianko menici z menično izjavo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve 26. 5. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: dr. Andrej Čokl, Nacionalni
inštitut  za  biologijo,  Večna  pot  111,
1000 Ljubljana, tel. 01/423-33-88, int.
377, faks 01/423-50-38, e-pošta: an-
drej.cokl@nib.si.

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

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

Nacionalni inštitut za biologijo

Št. 796/03 Ob-91634
1. Naročnik: Vrtec Beltinci.
2. Naslov naročnika: Jugovo 33, 9231

Beltinci, faks 02/542-20-98, tel.
02/542-20-90.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki,
– mleko, mlečni izdelki,
– meso, mesni izdelki,
– sadje,
– zelenjava,
– sveža kokošja jajca,
– drobni prehrambeni izdelki.
Podrobnejše opredeljeno v razpisni do-

kumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Beltinci, Gančani, Do-
kležovje, Ižakovci, Lipovci, Melinci.

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

zaključka ali trajanja dobave: 1. 5. 2003
za vso navedeno blago pod zap. št. 3. a,
razen mleka, mlečni izdelki s 1. 7. 2003 in
drobni prehrambeni artikli s 1. 6. 2003 za
1 leto, z možnostjo podaljšanja za 2 leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Vrtec Beltinci, Jugo-
vo 33, 9231 Beltinci, Koren Bernarda –
tajništvo (razpisna dokumentacija je na vpo-
gled v tajništvu Vrtca Beltinci).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na podračun pri
UJP: 01202-6030633348.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 4. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vrtec Beltinci, Jugovo 33, 9231
Beltinci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2003 v prostorih Vrtca Beltin-
ci; Jugovo 33, Beltinci ob 12.30.

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

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 podjetnik ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati po 41. členu Zakona o javnih
naročilih, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpol-
njevanje pogojev v skladu z 42. členom Za-
kona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 4. 2003, predvi-
deni datum odločitve 29. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– komercialno-plačilni pogoji – 15%,
– kvaliteta – 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 3. 4. 2003.
Vrtec Beltinci

Št. 13/2003 Ob-91645
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec.
2. Naslov  naročnika:  Notranjska

cesta 2, 1370 Logatec.
3. (a) Vrsta in količina blaga:

medicinsko sanitetni in medicinsko
potrošni material po specifikaciji iz
razpisne dokumentacije.

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

4. Kraj dobave: ZD Logatec, Notranjska
cesta 2, 1370 Logatec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Logatec,
Notranjska cesta 2, 1370 Logatec, Gašper
Pečkaj - tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 4. 2003
do 12. 5. 2003 vsak dan od 9. do 14. ure.

Dokumentacijo se lahko zahteva tudi po
pošti ob priložitvi polnega naslova in davčne
številke zainteresiranega ponudnika, kar
velja tudi za osebni prevzem.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: znesek razpisne
dokumentacije je 15.000 SIT (DDV vključen).
Transakcijski račun: 01264-603092280,
sklic na številko: 2003.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZD Logatec (tajništvo),
Notranjska cesta 2, 1370 Logatec, v zaprti
kuverti z vidno oznako “Ne odpiraj – javni
razpis“. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 5. 2003 ob 12. uri v sobi ZD
Logatec, Notranjska c. 2, 1370 Logatec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: izjava
banke, da bo ponudniku izdala garancijo za
dobro izvedbo posla v višini pogodbene
vrednosti, če jo bo naročnik ob skelnitvi
pogodbe zahteval.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročilo v celoti plača naročnik. Naročnik
bo plačal dobavljeno blago v roku
določenem v pogodbi.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2003, do 20. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 2. 4. 2003.
ZD Logatec

Št. 17123-04-403-33/2003 Ob-91652
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

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

– delovne postaje,
– tablični računalniki,
– LCD zasloni,
– datotečni strežniki,
– omrežna oprema,
– tiskalniki,

– skenerji,
– risalniki,
– strojna oprema.
Specifikacija blaga in količine so opre-

deljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se bo oddalo po posameznih
sklopih, in sicer:

– sklop 1: delovne postaje,
– sklop 2: tablični računalniki,
– sklop 3: LCD zasloni,
– sklop 4: datotečni strežniki,
– sklop 5: omrežna oprema,
– sklop 6: tiskalniki,
– sklop 7: skenerji,
– sklop 8: risalniki,
– sklop 9: strojna oprema.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

predmet javnega razpisa, v celoti (sklopi od
1 do 9) ali posamezne sklope v celoti. Po-
sameznih artiklov ali točk iz posameznega
sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki lahko ponudijo tudi variantne ponud-
be, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.

6. Rok dobave: 45 dni od podpisa po-
godbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo. Ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentaci-
jo, morajo predložiti pooblastilo za dvig raz-
pisne dokumentacije, iz katerega morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazi-
lo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti
jasno razviden točen naziv in naslov plačni-
ka, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40303303.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 5.
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2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko–varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 2. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom: cena, urejenost siste-
ma kakovosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-06-403-32/03 Ob-91657
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ul. 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
programske opreme.

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

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

– sklop 1: aplikativna programska op-
rema,

– sklop 2: sistemska programska op-
rema,

– sklop 3: programska oprema (LN,
OS/390, GIS).

Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od
1 do 3) ali po posameznih sklopih v celoti.
Posameznih artiklov ali točk iz posamezne-
ga sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo eno (osnov-
no) ponudbo, drugih variant ponudbe na-
ročnik ne bo upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
opreme, ki je predmet javnega razpisa, ne
sme biti daljši od 45 dni od sklenitve po-
godbe. Predviden datum sklenitve pogod-
be je 10. 7. 2003.

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

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

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, št.
telefona in telefaksa, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za not-
ranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40303203.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 5.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko – varnostna šola, Kotnikova 8, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti

pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni iz-
vedbi naročila mora natančno opredeliti od-
govornost posameznih izvajalcev za izved-
bo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidar-
no. Natančnejša določila so podana v raz-
pisni 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: /

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

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 6. 6. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-03-403-24/2003 Ob-91659
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava prevoznih
sredstev, po sklopih in količinah, nave-
denih v točki 3 (b) te objave.

Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se bo oddalo po sklopih, in
sicer:
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 16. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: za po-
samezen sklop bo izbrana ekonomsko naj-
ugodnejša ponudba, ki ustreza merilom ce-
na, servisna pokritost po regijah, garancij-
ski rok in cena vzdrževanja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 25-27 z
dne 14. 3. 2003, Ob-90203.

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

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 16/2003 Ob-91662
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: FM od-

dajniki za oddajanje radijskih progra-
mov - 6 kosov.

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

4. Kraj dobave: skladišče RTV Sloveni-
ja, Ljubljana, Kolodvorska 2.

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

zaključka ali trajanje dobave: največ štiri
mesece od dneva pričetka veljavnosti po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila - Alenka Ro-
me, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizo-
rij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod oznako
Javno naročilo RTV -16/2003-E-ODP/B.

                                             
Sklop – vrsta prevoznega sredstva

Orientacijska
količina

(kos)
Sklop 1 – Osebno specialno vozilo belo-modro patruljno od 1400

do 1600 ccm, karavan izvedbe 27
Sklop 2 – Osebno specialno vozilo belo-modro patruljno od 1600

do 1900 ccm 2
Sklop 3 – Osebno specialno vozilo belo-modro patruljno od 1900

do 2300 ccm 1
Sklop 4 – Osebno specialno vozilo civilno patruljno od 1400

do 1600 ccm 2
Sklop 5 – Osebno specialno vozilo civilno patruljno od 1400

do 1600 ccm, karavan izvedbe 3
Sklop 6 – Osebno specialno vozilo civilno patruljno od 1600

do 1900 ccm 1
Sklop 7 – Osebno specialno vozilo civilno patruljno nad 2300 ccm 1
Sklop 8 – Civilno osebno vozilo od 1400 do 1600 ccm (A) 7
Sklop 9 – Civilno osebno vozilo od 1400 do 1600 ccm (B) 4
Sklop 10 – Civilno osebno vozilo od 1400 do 1600 ccm, karavan izvedbe 8
Sklop 11 – Civilno osebno vozilo od 1600 do 1900 ccm 1
Sklop 12 – Civilno osebno vozilo od 1600 do 1900 ccm, karavan izvedbe 2
Sklop 13 – Kombinirano intervencijsko vozilo večje (5+4) 3
Sklop 14 – Kombinirano intervencijsko vozilo manjše (4+2) 2
Sklop 15 – Osebno specialno vozilo za opravljanje ogledov krajev

prometnih nesreč 1
Sklop 16 – Osebno specialno vozilo za izvajanje kontrole tehnične

brezhibnosti vozil v cestnem prometu 1
Sklop 17 – Osebno specialno vozilo za prevoz službenih psov –

manjše – od 1600 do 1900 ccm 3
Sklop 18 – Osebno specialno vozilo – terensko – večje – brez policijske

 opreme-civilno 1
Sklop 19 – Kombinirano vozilo za prevoz oseb brez policijske

opreme 8+1 (A) 5
Sklop 20 – Kombinirano vozilo za prevoz oseb brez policijske

opreme 8+1 (B) 1
Sklop 21 – Kombinirano vozilo za prevoz stvari (3 sedeži) 2
Sklop 22 – Kombinirano vozilo za prevoz stvari (5 sedežev) 1
Sklop 23 – Kamionet furgon - osebni dostavni 3

Ponudniki se lahko prijavijo za dobavo
vseh prevoznih sredstev v celoti (sklopi od
1 do 23) ali za posamezen sklop v celoti.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki lahko ponudijo tudi variantne ponud-
be, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši
rok za dobavo prevoznih sredstev iz sklopov
od 13 do 16 je 25. 10. 2003, najkasnejši
rok za dobavo vseh ostalih prevoznih sred-
stev pa je 30. 9. 2003.

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

Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

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

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-

ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40302403.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. 5. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komi-
siji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno ga-
rancijo.
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(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 na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna ver-
zija razpisne dokumentacije, pridobljna pre-
ko interneta, pa je brezplačna. Način plači-
la 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 16/2003-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 27. 5.
2003 do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003 ob 10. uri v veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. 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 10. 7. 2003, v višini 900.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji, ki je na voljo na splet-
nem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
pod oznako RTV 16/2003-E-ODP/B.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 16/2003-E-ODP/B.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena - 65 %, največja višina - 16 %,
izkoristek oddajnika - 8 %, preseganje 24
mesečne garancije - 6 %, odobreni odsto-
tek popusta na cenik rezervnih delov - 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 1 Ob-91663
1. Naročnik: Osnovna šola Orehek

Kranj.
2. Naslov naročnika: Zasavska cesta

53c, 4000 Kranj, tel. 04/20-19-500, faks
04/20-19-520.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bni artikli za potrebe šolske prehrane
za dve leti.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali
samo posamezno skupino, in sicer:

– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki ter jajca,
– zamrznjene ribe in ribje konzerve,
– kruh in pekovski izdelki,
– sadje in zelenjava,
– sokovi, sirupi, kompoti in izdelki s sa-

djem,
– mlevski in drugi žitni izdelki,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Orehek,

Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj in podruž-
nica Mavčiče.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska ce-
sta 53c, 4000 Kranj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na tran-
sakcijski račun šole, lahko pa ponudniki za-
htevajo s predložitvijo dokazila o vplačilu
stroškov dokumentacije, da se jim doku-
mentacija pošlje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun šole št. 01252-6030658349 - za
razpisno dokumentacijo.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Orehek Kranj,
Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2003 ob 8. uri na Osnovni
šoli Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c,
4000 Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: la-
stna menica v vrednosti 5% od vrednosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30-
oziroma 45-dnevni rok plačila.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 9. 2003,
odločitev bo sprejeta predvidoma do 23. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in referen-
ce 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: posreduje Bernarda Debeljak.

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

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

Osnovna šola Orehek Kranj

Ob-91670
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava

opreme za Osnovno šolo Istrskega odre-
da Gračišče.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 60 delovnih dni (predvidoma od maja
2003 do avgusta 2003).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne oziroma za-
hteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, Jasmina Ka-
pun; za dodatne informacije pa Sibila Lud-
vik, Samostojna investicijska služba, Verdi-
jeva 6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 5. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 tolarjev na
podračun proračuna občine št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za opremo OŠ
Gračišče.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 14. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah je rok pla-
čila posameznega računa od 60 do 90 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): /

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: za ugotovitev finan-
čne in poslovne sposobnosti bo naročnik
zahteval mnenje in izkaz bonitete speciali-
zirane institucije.
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: rok veljavnosti je 6. 7. 2003,
predvideni datum odločitve je 12. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Koper

Št. 1.7.1635/2003 Ob-91686
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: železniški pragi -
impregnirani bukovi, dim. 16 × 26 ×
260 cm,

– impregnirani hrastovi, dim. 16 × 26 ×
dolž. 260 do 510 cm.

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

– sklop A – 17000 kosov impregnirani
bukovi pragi,

– sklop B – 242,744 m3 impregnirani
rezani ostrorobni hrastovi kretniški pragi.

Ponudnik lahko konkurira za enega ali
oba sklopa. V sklopu A možnost minimalne
ponudbe 1000 kosov in v sklopu B mora
ponudnik ponuditi celotno količino.

4. Kraj dobave: po dispoziciji kupca.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanja dobave: začetek:
20. 6. 2003, konec: 30. 9. 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, Kolo-
dvorska 11, 1506 Ljubljana, faks 00386
(0)1 29 14 833.

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

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

Razpisno dokumentacijo je možno po-
sredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
Teledom-a, Klika itd.). Poleg dokazila je po-
trebno poslati tudi registracijo podjetja z
davčno številko s pripisano kontaktno ose-
bo in številko faksa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2003 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center
za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2003 ob 11. uri, SŽ d.d., sejna
soba CN, št. 606, Kolodvorska 11.

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

čna garancija z izjavo banke v višini 3% od
vrednosti ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

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

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

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

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

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

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

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

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev;
– da predloži certifikat analize sestave

kreozotnega olja tip C s katerim se ponuje-
ni pragi impregnirajo;

– da predloži varnostni list za kreozotno
olje v skladu z EC direktivo po 91/EWG-ISO
11014-1:1994 (E).

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvide ni datum določitve o
sprejemu ponudbe:

– veljavnost ponudbe 60 dni od odpira-
nja ponudb,

– predvideni izbor do 20. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in

plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Center za nabavo, faks 01/29-14-833;
e-pošta: nabavo@slo-zeleznice.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za
objavo: /

Slovenske železnice, d.d.

Št. 1.7.1636/2003 Ob-91687
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: rezan les-podnice.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:

– sklop A – 130 m3 smrekovih podnic,
dolž. 3 m, širina 18-36 cm, debelina 48
mm, 18% vlage,

– sklop B – 425 m3, 3 borovih podnic,
dolž. 3 m, širina 18-36 cm, debelina 50
mm, 22% vlage.

Ponudnik lahko konkurira za enega ali
oba sklopa. Za sklop A in B možnost mini-
malne ponudbe 10 m3 po lokaciji.

4. Kraj dobave: po dispoziciji kupca.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanja dobave: začetek:
1. 6. 2003, konec: 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Slovenske železni-
ce d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, faks 00386 (0)1 29 14 833.

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

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

Razpisno dokumentacijo je možno po-
sredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
Teledom-a, Klika itd.) Poleg dokazila je po-
trebno poslati tudi registracijo podjetja z
davčno številko s pripisano kontaktno ose-
bo in številko faksa.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center
za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2003 ob 12. uri, SŽ d.d., sejna
soba CN, št. 606, Kolodvorska 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija z izjavo banke v višini 3% od vredno-
sti ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

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

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

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

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

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

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;
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– 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 predvide ni datum določitve o
sprejemu ponudbe:

– veljavnost ponudbe 90 dni od odpira-
nja ponudb,

– predvideni izbor do 20. 5. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,

plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Center za nabavo, faks 01/29-14-833;
e-pošta: nabava @slo-zeleznice.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Slovenske železnice, d.d.

Št. 27/03 Ob-91696
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.

3. (a) Vrsta in količina blaga: plinsko
olje D2.

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

4. Kraj dobave: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bav po podpisu pogodbe, čas dobav tri leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna to-
plarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Jasmin Rebselj, Odde-
lek za javna naročila, I. nad., soba 28, tel.
+386 1 58 75 247, faks +386 1 58 75 217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na račun št.
02924-0017425656, s pripisom “JR – Do-
bava plinskega olja D2“. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrdno predložiti potrdilo
o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Termoelektrarna toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za javna naročila,
I. nad., soba 28.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 14. 5. 2003
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 2,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 30. 6. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik nudi 60 dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno 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: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 20. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: komer-
cialni popust za liter D2 do 97 točk; plačilni
rok do 3 točke.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo pogodbo za dobavo z izbra-
nim ponudnikom sklenil za obdobje treh let.

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

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

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 30-336-171/03 Ob-91709
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail: melita.dolen-
sek@mail.ir-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna
dobava zdravil za bolnišnično lekarno.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Linhartova 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 30. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodat-
ne informacije Melita Dolenšek, tel.
01/47-58-418; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije, s
pripisom razpisna dokumentacija zdravila, s
priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 8. maja 2003
do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhar-
tova 51, 1 000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 8. maja 2003 ob 12. uri v pro-
storih Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana,
Linhartova 51.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v velikosti 10% razpisne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 8. 2003, predvideni datum odločitve
o ponudbi je 20. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Ob-91731
1. Naročnik: Center za usposabljanje,

delo in varstvo Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: CUDV Črna na Ko-

roškem, Center 144, 2393 Črna na Koro-
škem; tel. 02/870-40-00, faks
02/870-40-20.

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

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

I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: jajca;
III. sklop: sveže meso:
1. svinjsko in goveje meso,
2. ribe (lahko tudi zmrznjene),
3. perutnina;
IV. sklop: mesni izdelki;
V. sklop: sveže sadje in zelenjava;
VI. sklop: zmrznjeno:
1. zelenjava in sladoled,
2. pekovski proizvodi;
VII. sklop: kruh in pekovsko pecivo;
VIII. sklop: slaščice;
IX. sklop: brezalkoholne pijače:
1. sadni sokovi in gazirani,
2. voda;
X. sklop: jedilno olje;
XI. sklop: splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali

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

4. Kraj dobave: Center za usposablja-
nje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Cen-
ter 144, Črna na Koroškem.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na naslovu naročnika pri Branki
Moličnik, na tel. 02/870-40-28.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti dokazi-
lo o vplačilu v višini 12.000 SIT (v katerem
je že vključen 20% DDV) na podračun na-
ročnika pri UJP Radlje ob Dravi št.
01100-6030269843 - za razpisno doku-
mentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naroč-
nika do 11. 5. 2003 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ponudba - Ne odpiraj“ in
številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila poslati na naslov: Cen-
ter za usposabljanje, delo in varstvo Črna
na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na
Koroškem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
2003 ob 10. uri, na naslovu: CUDV Črna
na Koroškem, Center 144, Črna na Koro-
škem.

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

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

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Center za usposabljanje,
delo in varstvo

Črna na Koroškem

Št. 404-03-64/2003—2 Ob-91742
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 61/2003-ODP)

Oznaka Predmet Kos,
komplet

01 Osebni računalniki z MS Windows 2000P
01A Standardni osebni računalnik 19
01AM17 Standardni osebni računalnik z monitorjem 17“ 40
01AM15 Standardni osebni računalnik z monitorjem 15“ 71
01C Ekonomični osebni računalnik 30
01CM Ekonomični računalnik z monitorjem 13
01DM Standardni osebni računalnik s CDRW 6
01G Grafična delovna postaja 2
02 Prenosni računalniki
02A Standardni prenosni računalnik 24
02ADVD Standardni prenosni računalnik 3
02D Standardni prenosni računalnik s CDRW 1
02E Zmogljivejši prenosni računalnik 5
02F Dlančnik 21
03 CRT Monitorji CRT
03A Monitorji 17“ 32
03B Monitorji 19“ 4
03 LCD Monitorji LCD
03C Monitorji LCD 15“ 20
03D Monitorji LCD 17“ 12
03DG Monitorji LCD 17“ z grafičnimi karticami 9
03E Monitorji LCD 18“ 26
04 Prikazovalniki
04A Prikazovalnik 14
05 Laser Tiskalniki laserski
05A Namizni laserski tiskalnik 28
05B Mrežni laserski tiskalnik 9
05C Mrežni laserski tiskalnik 2
05D Mrežni laserski tiskalnik 1
05E Mrežni laserski tiskalnik 1
05 Ostali Tiskalniki ostali
05F Namenski tiskalnik 1
05JA4 Tiskalnik injekt A4 24
05JA3 Tiskalnik injekt A3 22
05GA3 Tiskalniki injekt A3 mrežni 7
05H Prenosni tiskalnik 2
06 Čitalniki
06A Optični čitalnik 2
06B Optični čitalnik s podajalnikom 1
13 LAN aktivna oprema (LAN stikala…)
13A Ethernet Switch 7
18 WAN usmerjevalniki
18A Usmerjevalnik 7
18B Ethernet Switch 9
18C Ethernet Switch 4
19 WAN požarne pregrade
19A Požarna pregrada 1
19B IDS senzor 1
23 Strežniki
23A Intel strežnik 8
25 Tračne enote za shranjevanje podatkov
25A Tračna knjižnica za shranjevanje podatkov 1
25B Enota za arhiviranje 2

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik je javno naročilo razdelil na
sklope. Sklopi so razvidni iz tabele. Naroč-
nik bo izbral ponudnike za posamezen sklop
javnega naročila.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče
Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka izvedbe javnega na-
ročila: s podpisom pogodbe z izbranim po-
nudnikom (maj-junij 2003). Predvidena do-
bava: junij 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana; kontaktni osebi:
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Ci-
rar, tel. 471-23-48.
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(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 61/2003–ODP) na transakcij-
ski račun: 01100-6370191114.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potre-
bno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vse-
bovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno števil-
ko, št. javnega naročila, sklic na številko)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni za-
vezanec dodatne informacije: Jože Moko-
rel (471-25-53).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 5. 2003 do
vključno 11. 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 61/2003-ODP, “HW in SW“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 5.
2003 ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za javna naročila Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik, katerega ponujeno blago presega vre-
dnost 30,000.000 SIT brez DDV, mora po-
nudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5 % od ponujene vrednosti
v ponudbi, za katero se je prijavil.

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še tri mesece po datumu odpi-
ranja ponudb.

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

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:

– da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospe-
lih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega žiro računa v preteklih 6
mesecih do vštevši dneva sestavitve obraz-
ca o plačilni sposobnosti;

– podpisal in žigosal krovno izjavo in iz-
javo o soglašanju s pogoji razpisne doku-
mentacije (Priloga št. );

– podpisal  in  žigosal  izjavo  ponudni-
ka po tanju na dan oddaje ponudbe (Prilo-
ga št. )

– da bo v primeru sklenitve pogodbe kot
prevzemnik javnega naročila poravnal ob-
veznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in ko-
operantov (Priloga št. 7);

– da potrjuje zahtevano veljavnost po-
nudbe in rok plačila iz razpisne dokumenta-
cije (Priloga št. 8);

– podpisal in žigosal izjavo o zadostnih
tehničnih zmogljivostih (Priloga št. );

– podpisal in žigosal izjavo o ustreznosti
ponujenih artiklov s tehničnimi zahtevami
naročnika (Priloga št. );

– da bo podpisal in žigosal “Predračun“
(Priloga št. );

– da bo podpisal in žigosal Ponudbo in
Konfiguracijo (Priloga št. );

– potrjena in podpisana izjava banke o
izdaji bančne garancije za dobro izvedbo
posla;

– potrjena in podpisan izjava banke o
izdaji bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku;

– da bo podpisal in žigosal vsako stran
pogodbe.

Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega po-
goja, se ponudba izloči.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vse do sklenitve pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je: cena ob izpolnjevanju pogojev na-
ročnika.

Naročnik izbere najugodnejšega ponud-
nika za posamezen sklop naročila ob izpol-
njevanju teh. zahtev naročnika za posame-
zen predmet javnega naročila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ministrstvo za obrambo

Št. 39 Ob-91751
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 informacijski center.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: 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 dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za in-
vesticije in nabavo, Alenka Mihurko, tel.
02/449-23-05.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 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 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: 8. 5. 2003, ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

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

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponujeno blago oziroma stori-
tve morajo popolnoma ustrezati tehničnim za-
htevam naročnika. Ponudnik mora priložiti
izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev – v
kateri se mora materialno in kazensko obve-
zati, da ponujeno blago oziroma storitve po-
polnoma ustrezajo tehničnim zahtevam. Ko-
likor je ponudnik na področju, ki je predmet
naročila ekskluzivni ponudnik na področju
Republike Sloveniji, mora le-to dokazati; ko-
likor ekskluzive nima, mora priložiti ustrezno
izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko
ugotovil ponudnikov status. Ponudnik mora
biti pooblaščen prodajalec za opremo, ki jo
ponuja oziroma mora imeti sklenjeno pogod-
bo o sodelovanju s proizvajalcem opreme. V
primeru sodelovanja ponudnika s podizvajal-
ci mora ponudnik ponudbi priložiti sklenjene
pogodbe o sodelovanju za konkreten posel.
Vsak podizvajalec mora biti tehnično in stro-
kovno izobražen ter preverjen za segment, v
katerem bo sodeloval s ponudnikom. Ponu-
dnik mora ponudbi priložiti podroben tehnič-
ni opis rešitve skupaj s kataloškimi številkami
proizvajalca produktov in morebitno tehnič-
no dokumentacijo. 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 imajo
zaposleni tudi izkušnje s področja zagotav-
ljanja zanesljivega in varnega delovanja na-
prav informacijske tehnologije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 od dneva odpira-
nja, odločitev do 27. 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: 7. 4. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Št. 42 Ob-91752
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d. o. o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška strojna oprema – 2, in sicer: 1
sklop: računalniška enota A – 50 kosov
tanki klient, 2. sklop: računalniška eno-
ta B – 15 kosov delovnih postaj (tehnič-
na specifikacija opreme je opredeljena v
razpisni dokumentaciji).

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

4. Kraj dobave: Pošta Slovenije, d.o.o.,
uprava družbe, uprave PE in PE PLC.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Sektor
za finance – Alenka Mihurko – tel.
02/449-23-05.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 5. 2003 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

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

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

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: ponudnik mora imeti pri korpora-
ciji Microsoft status Certified Partner. Po-
nudnik mora imeti pri principalu sistemske
strojne opreme, ki jo ponuja ustrezen sta-
tus na nivoju sistemskega distributerja ali
integratorja. (status System Reseller ali po-
dobno). Ponudnik mora imeti pri principalu
sistemske strojne opreme, ki jo ponuja
ustrezen status na področju servisiranja.

(status pooblaščenega serviserja ali podo-
bno). Ponudnik mora imeti vsaj 2 redno za-
poslena certificirana strokovnjaka na podro-
čju postavitve in servisiranja opreme, ki je
predmet ponudbe, s strani principala opre-
me. Ponudnik mora imeti vsaj 2 redno za-
poslena delavca s certifikatom Microsoft
Certified System Enginner za Windows
2000 platformo. Ponudnik mora imeti vsaj
1 redno zaposlenega certificiranega stro-
kovnjaka na področju tehnologije terminal-
skih odjemalcev (TS, Citrix). Ponudnik mo-
ra za vsak kos (posamezni element: MB,
RAM, HD…) opreme nedvoumno navesti
kataloško številko oziroma “Part number“
(kot je v bazi komponent pri principalu).
Oprema oziroma modeli, ki so predmet po-
nudbe morajo biti na HCL listi za W2K in
WXP Pro. Ponudnik bo predal opremo po
preteku garancijske dobe v vzdrževanje po-
godbenim izvajalcem naročnika. Tudi v ča-
su garancije bo naročnikov pogodbeni izva-
jalec za vzdrževanje sprejemal prijave napa-
ke s strani naročnika in po potrebi opremo
predal v popravilo ponudniku.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: tanki
klient: cena 85% strokovnost – podjetje
10%, tehnične in funkcionalne lastnosti: 5%;
delovne postaje: cena 90%, tehnične in fun-
kcionalne 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: 7. 4. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 01/2003 Ob-91753
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetar-

sko vozilo za pobiranje in transport bio-
loških odpadkov.

(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: dobava fco sedež na-
ročnika – Grosuplje.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave: 1. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, kontaktna oseba:
Alojz Mehle, tel. 01/786-23-11 ali GSM
031/646-888, vsak delovni dan med 8. in
10. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 4. 2003
dalje vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT, trans. račun

št. 03108-1000081639 pri SKB ali na bla-
gajni podjetja.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje
d.o.o, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2003 ob 10.30, na sedežu
podjetja. Ponudniki, ki bodo prisotni na jav-
nem odpiranju morajo predložiti komisiji pi-
smeno pooblastilo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe, katera naj bo ve-
ljavna do veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mož-
nost obročnega odplačevanja ali leasinga.

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: zahteve določene v raz-
spisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 9. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 19. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– dobavni pogoji,
– servis,
– reference,
– garancija,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: opozorilo: najnižja ponudbena cena
še ne predstavlja najugodnejše ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico do odstopa
do podpisa pogodbe. V tem primeru ponu-
dniki nimajo pravice do uveljavljanja odško-
dnine iz tega naslova.

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

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

Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.

Št. 4/2003 Ob-91754
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vrteči inš-
trumenti, potrošni material za zobno or-
dinacijo, potrošni material za zobno te-
hniko, troslojni akrilatni zobje, potrošni
material in drobni inventar za ortodonti-
jo, drobni inventar za zobno ordinacijo
in zobno tehniko.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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Naročnik bo oddal naročilo po sklopih,
z izjemo celotnega 2. sklopa, kjer bo na-
ročnik naročilo oddal po posameznih arti-
klih v okviru podskupine.

1. sklop: vrteči inštrumenti;
2. sklop: potrošni material za zobno or-

dinacijo:
1. podskupina: alginati,
2. podskupina: odtisni materiali,
3. podskupina: amalgami,
4. podskupina: cementi,
5. podskupina: materiali za kompozitne

zalivke,
6. podskupina: endodontija in aneste-

zija,
7. podskupina: ostali potrošni material za

zobno ordinacijo;
3. sklop: žlahtne zlitine;
4. sklop: mavci, vložne mase, akrilati in

voski;
5. podskupina: ostali potrošni material

za zobno tehniko;
6. sklop: troslojni akrilatni zobje;
7. sklop: potrošni material in drobni in-

ventar za ortodontijo;
8. sklop: drobni inventar za zobno ordi-

nacijo in zobno tehniko.
4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana - uprava, 2. nadstropje, Na-
bavna služba (soba št. 6), Metelkova 9,
1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za dodat-
ne informacije je Nastja Stergar, univ. dipl.
ekon.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na transakcijski podračun števil-
ka: 01261-6030921845 UJP, sklic model
02 93010-280-94.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vlo-
žišče (soba št. 1) - uprava, 2. nadstropje,
Metelkova 9, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2003 ob 11. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana - uprava, 2. nadstropje, Me-
telkova 9, 1000 Ljubljana, sejna soba (so-
ba 26) .

Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe brez DDV.

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

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

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

o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 1. 8. 2003, do
31. 5. 2003.

Merila za ocenitev ponudb: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 2/2003 Ob-91760
1. Naročnik: Gorenjske lekarne.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska uli-

ca 12, 4000 Kranj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža opreme za lekarno Cerklje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 7.
2003 do 31. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Gorenjske le-
karne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
Barbara Rems, pisno, po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 2003
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01252-6030274811.

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: Gorenjske lekarne, Gosposvet-
ska ulica 12, 4000 Kranj, s pripisom “Po-
nudba - Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 13. uri, Gorenjske
lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000
Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po odpiranju,
14. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancijski rok, servis, refe-
rence in druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Gorenjske lekarne

Št. 1/2003 Ob-91761
1. Naročnik: Gorenjske lekarne.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska uli-

ca 12, 4000 Kranj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža opreme za lekarno Žirov-
nica.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 6.
2003 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Gorenjske le-
karne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
Barbara Rems, pisno, po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 2003
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01252-6030274811.

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: Gorenjske lekarne, Gosposvet-
ska ulica 12, 4000 Kranj, s pripisom “Po-
nudba - Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 11. uri, Gorenjske le-
karne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po odpiranju,
14. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancijski rok, servis, refe-
rence in druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Gorenjske lekarne
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Št. 1 Ob-91779
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava

Domžale-Kamnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Študljanska 91,

1230 Domžale, tel. 01/724-65-00, faks
01/722-04-90, info@ccn-domzale.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
postrojenja za sočasno proizvodnjo
električne in toplotne energije; plinski
motor-agregat, en komplet.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba mora zajemati celotno doba-
vo do funkcionalnega obratovanja.

4. Kraj dobave: CČN Domžale Kamnik -
Domžale, objekt energana.

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek del:
pripravljalna dela se lahko začnejo v 3 te-
dnih po podpisu pogodbe. Zaključek del:
predvidoma do 30. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: direktorica
mag. Olga Burica, Peter Cerar, vodja pro-
cesa.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
7. do 12. ure do vključno 29. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT s plačilom na
TR LB Domžale 18303-0010822985.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 14. 5.
2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Centralna čistilna naprava Dom-
žale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, 1230
Domžale - poslovna stavba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2003 ob 11. uri na sedežu
podjetja.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zaže-
ljeno 60% vrednosti plačila po končanju del.

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 veljati
do 30. 7. 2003, odločitev o izboru ponud-
nika predvidoma do 4. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
na ustreznost in kvaliteta, ponudbena cena
in plačilni pogoji, garancija in pogarancijski
servis, dobavni rok, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudba mora zajemati dobavo,
montažo, zagon, obratovanje in servisiranje
plinskega motorja-agregata na bioplin v ob-
stoječ prostor energane. V primeru pomanj-

kanja finančnih sredstev si naročnik pridru-
žuje pravico, da z izbranim ponudnikom ne
sklene pogodbe.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2003.

Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o., Domžale

Št. 403-44/2003 Ob-91795
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00,
e-mail: obcina.jesenice@jesenice.si, tele-
faks 04/586-92-70.

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

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo ponuditi blago, ki je pred-
met javnega razpisa v celoti. Ponudniki ne
morejo ponuditi posameznih postavk blaga
predmetnega javnega razpisa.

4. Kraj dobave in montaže: lokacija no-
ve upravne zgradbe Občine Jesenice, Ce-
sta železarjev 6, Jesenice (v rekonstrukciji).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo poleg osnovne
ponudbe iz razpisne dokumentacije tudi va-
riantno ponudbo: vsa oprema iveral-kovin-
ska podnožja, razen opreme županove pi-
sarne (I-4 in I-5).

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe, vendar najkasneje do
15. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Jese-
nice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta
maršala Tita 78, Jesenice, razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od Sandre Po-
točnik, sprejemna pisarna, soba št. 1. Do-
datne informacije: Staša Čelik Janša, tel.
04/586-92-17.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega mo-
rajo biti razvidni osnovni podatki o ponudni-
ku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zave-
zanec ali ne), potrdilo o registraciji s strani
davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec
in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: virmansko nakazilo
v  višini  5.000 SIT  (z DDV),  na  Enotni
zakladniški račun pri Banki Slovenije, št.
01241-0100007593, Občina Jesenice,
sklicevanje na številko 18
75400-7130002-40304403.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 13. 5. 2003,
do 10.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Občina Je-
senice, sprejemna pisarna Upravne enote
Jesenice, soba št. 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
13. 5. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Občina
Jesenice, Cesta m. Tita 78, Konferenčna
soba, I. nadstropje. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja
ponudb komisiji izročiti pooblastila za sode-
lovanje na javnem razpisu.

10. Navedba  finančnih  zavarovanj
za  resnost  ponudbe,  če  so  zahtevana:
ponudniki  morajo  predložiti  bančno  ga-
rancijo v višini 2% od vrednosti ponudbe
kot finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 60 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po prevzemu blaga.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakon 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 Za-
kona o javnih naročilih: ponudnik v zad-
njih 6 mesecih ne sme biti blokiran in mo-
ra s ponudbeno dokumentacijo izkazovati
zadostno poslovno in tehnično usposob-
ljenost.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 27. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena maks. 70 točk,
– garancijski pogoji maks. 20 točk,
– rok izvedbe del maks. 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico:
1. da sklene pogodbo z najugodnejšim

ponudnikom samo, če bodo v proračunu
Občine Jesenice za leto 2003 zagotovljena
predvidena finančna sredstva;

2. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1
nove storitve (ki bodo izvedene v obdobju
treh let od sklenitve predmetne pogodbe),
ki ustrezajo osnovnemu projektu, za kate-
rega je bilo oddano predmetno naročilo in
so torej ponovitev podobnih storitev, oddal
naročilo po postopku s pogajanji, brez
predhodne objave, istim izvajalcem.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2003.

Občina Jesenice

Št. 16/07-03 Ob-91796
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski pripomočki in raztopine za peritone-
alno dializo.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 7. 2003 za obdobje enega leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta
1, 8000 Novo mesto, nabavna služba: Ire-
na Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne
informacije o naročilu: Marija Puhek, tel.
07/39-16-135.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 5. 2003.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne
dokumentacije poslati po faksu na naslov
naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, samo negoto-
vinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na števil-
ko 16/07-03.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 5. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
nabavna služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska
c. 1, 8000 Novo mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca ali bančna garancija v višini 10% vredno-
sti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 60
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.

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

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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4 mesece od odpira-
nja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Ob-91819
1. Naročnik: Osnovna šola Simona Ko-

sa Podbrdo.
2. Naslov naročnika: Podbrdo 32, 5243

Podbrdo, tel. 05/380-85-30, telefaks
05/380-85-34.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 12,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: meso, mesni izdelki, 2.
sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni iz-
delki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in
slaščice, 5. sklop: žita in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice, 7.
sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: za-
mrznjena živila, 9. sklop: sadni sokovi in
sirupi, 10. sklop: ostala živila. Ponudniki
lahko oddajo ponudbo za celotno naroči-
lo, za posamezne sklope živil ali za posa-
mezna živila znotraj sklopov.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Simona
Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Pod-
brdo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 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, tel. 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, fals 01/421-90-45 ali elektronka poš-
ta: 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 8. 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.
013/2003, 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 8. 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 8. maja
2003, ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola
Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243
Podbrdo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavaro-
vanja za resnost ponudbe niso 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): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za do-
ločen čas, vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 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 20. maj
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni pogoji, strokovna pri-
poročila/reference, odzivni čas za interven-
tna naročila, lastna proizvodnja. Vrednost
posameznega merila in način ocenjevanja
je naveden v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo

Št. 242/03 Ob-91846
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

drenažnih sistemov za prsni koš.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba se lahko odda kot celota ali
po sklopih. Sklopi, po katerih se lahko od-
da ponudba, so razvidni iz razpisne doku-
mentacije.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave julij 2003, sukcesivne do-
bave za čas 12 mesecev od dneva veljav-
nosti pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljana/2. nadstropje –
tajništvo, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do
9. 5. 2003. Ponudnik lahko zahteva dodat-
ne informacije pisno na faks 01/522-27-64.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. maja 2003 do
10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Komercialnega sek-
torja Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljana/2. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. maj 2003 ob 12. uri v predaval-
nici 3 v pritličju glavne stavbe Kliničnega
centra, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija mora veljati do 10. sep-
tembra 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 pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 9. 2003; predvideni datum odločitve
mesec junij 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki imajo pred nakupom raz-
pisne dokumentacije pravico do vpogleda
v predmetno razpisno dokumentacijo v ča-
su in prostoru kot je naveden v 7. točki te
objave.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2003.

Klinični center Ljubljana

Ob-91858
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fa-

kulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
2. Naslov naročnika: Smetanova ulica

17, 2000 Maribor, tel. 02/22-94-401, te-
lefaks 02/25-27-774, elektronski naslov:
fkkt@uni-mb.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– oprema za visokotlačno mikroniza-

cijo – dopolnitev:
(1 kom avtoklav – volumen 0,2 L, tlak

1000 bar, temp. 200 °C;
1 kom avtoklav z mešalom – volumen

4L, tlak 500 bar, temp. 200 °C;
2 kom visokotlačne črpalke 750 bar;
1 kom črpalka konst. pretok, tlak

800 bar;
1 kom detektor HPLC ProStar 330, Pho-

todiode Array Detector, valovna dolžina
190-800 nm;

30 kom visokotlačni ventili);
– preparativni tekočinski kromato-

graf z masno selektivnim detektorjem.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik se lahko poteguje le za naro-
čilo v celoti.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 2 meseca
po sklenitvi 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 v dekanatu Fakulte-
te za kemijo in kemijsko tehnologijo, Sme-
tanova ulica 17, vsak delovni dan od 7. do
15. ure. Kontaktna oseba za opremo za
visokotlačno mikronizacijo je prof. dr. Že-
ljko Knez (tel. 02/22-94-461); kontaktna
oseba za preparativni tekočinski kromato-
graf je doc. dr. Darinka Brodnjak-Vončina
(tel. 02/22-94-432).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 28. 4. 2003.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbe: Univerza v Mariboru, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smeta-
nova ulica 17, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 12. uri v dekanatu
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudbnik 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 9. 5. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo

Št. 1 Ob-91859
1. Naročnik: Vrtec Bled.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 7,

4260 Bled, tel 04/576-54-70, faks
04/576-54-71.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava prehrambenih artiklov za
dve leti.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko ponudijo tudi posamez-
ne ali več skupin artiklov, in sicer:

– mleko in mlečne izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– ribe,
– perutnina,
– zamrznjeni izdelki,
– kruh in pekovski izdelki,
– pecivo,
– jajca,
– jušne zakuhe in testenine,
– domače sadje in zelenjava,
– uvoženo sadje in zelenjava,
– sadni sirupi in sokovi,
– konzervirana živila,
– čaji,
– osnovna živila in dodatki jedem.
4. Kraj dobave: Vrtec Bled, Trubarjeva

7, 4260 Bled, enota Gorje, Zgornje Gorje
44 in enota Bohinjska Bela, Bohinjska Be-
la 56.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 30. 6. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo Vrtca
Bled, Trubarjeva 7, 4260 Bled, kontaktna
oseba za dodatne informacije je Darja Ver-
nig, ravnateljica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za razpisno doku-
mentacijo je potrebno nakazati pred pre-
vzemom znesek 15.000 SIT z vključenim
DDV na transakcijski račun vrtca št.
01203-6030633493.

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: Vrtec Bled, Trubarjeva 7, 4260
Bled.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2003 ob 8. uri v prostorih
Vrtca Bled, Trubarjeva 7, 4260 Bled.

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 dne-
va izdaje računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pina ponudnikov mora predložiti dogovor
o skupni dobavi.

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: lasten vozni park s hla-
dilniki; zadostno število delavcev, da bo do-
bava opravljena pravočasno v skladu z za-
htevami naročnika.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 9. 2003,
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odločitev bo sprejeta najkasneje do 1. 6.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 8 točk,
– lastna proizvodnja 6 točk,
– plačilni rok 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik 3 točke,
– celovitost ponudbe z zahtevami naroč-

nika 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 4. 4. 2003.
Vrtec Bled

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. 35213-65/2002-0801 Ob-91176
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,

tel. 22-01-414.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

priključnih objektov kolektorja v Gorke-
ga ulici za priključitev na desnobrežni
kolektor.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek - takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del 6
mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Komunalna direkcija, glavna pi-
sarna (soba 210), Slovenska 40, Maribor,
dodatne informacije so na voljo pri Marjanu
Blassinu, univ. dipl. ek., inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komu-
nalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na TRR 01270-0100008403,
Mestna občina Maribor, sklic na št.
00-71309906-0801.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komu-
nalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003 ob 9. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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): 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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ni del 30 točk in finančni del 70 točk (po-
drobnosti navedene v razpisni dokumen-
taciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 106 z dne
6. 12. 2002.

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

Mestna občina Maribor

Št. 35101-20/03-47/03 Ob-91567
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj.
3. a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
za rekonstrukcijo Osnovne šole Goriče.

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: Goriče, 4204 Golnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu del in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del
20. 6. 2003, dokončanje del 31. 10. 2003.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina
Kranj, Oddelek za družbene javne službe
Slovenski trg 1, 4000 Kranj – prevzem raz-
pisne dokumentacije v tajništvu – soba št.
162, tel. 04/237-31-61, dodatne informa-
cije: Ivan Mihovec, tel. 04/237-31-22.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun enotnega zakladniškega

računa MOK pri Banki Slovenija, št.
01252-0100006472. Pri dvigu razpisne do-
kumentacije se mora prevzemnik izkazati z
dokumentom (položnica, virman), iz katerega
je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do petka, 9. 5. 2003
do 10. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Kranj, Oddelek
za družbene javne službe – tajništvo, soba
št. 162, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2003 ob 11. uri.

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

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% pogodbene vrednosti z rokom
veljavnosti do vključno datuma veljavnosti
ponudbe,

b) izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 5% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi po-
godbe,

c) izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 5% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob primopredaji izvršenih del.
Veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvrše-
na dela se bodo plačevala po mesečnih
situacijah v roku 60 dni po uradnem preje-
mu in potrditvi mesečnih situacij s strani
nadzornika in naročnika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v skladu z Za-
konom 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: skladno z določili razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
datum odločitve o izbiri 15. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena – 90 točk,
b) reference – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: projektna dokumentacija (PGD-PZI)
bo na vpogled v dneh od 14. 4. 2003 do
24. 4. 2003 v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba
200, ob predhodni najavi na tel.
04/237-31-22 ali 04/237-31-61.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 4. 2003.

Mestna občina Kranj

Št. 414-05-11/1999-1120 Ob-91674
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212, tel.
39-39-215.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja telovadnice pri Osnovni šoli Grm v
Novem mestu.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so iz-
delani.

4. Kraj izvedbe: Trdinova ulica 7, 8000
Novo mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 26. 5.
2003, dokončanje III. faze do 15. 9. 2003,
konec del 30. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina No-
vo mesto, Služba za investicije, Seidlova ce-
sta 1, 8000 Novo mesto. Kontaktna oseba
je Pavle Jenič, tel. 07/39-39-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa od 8. do 10. ure po predhodni tele-
fonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: pred dvigom doku-
mentacije je potrebno plačati znesek
5.000 SIT na podračun Mestne občine No-
vo mesto št. 01285-0100015234 s pripi-
som telovadnica.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 6. 5. 2003 ob
12. uri v sejni sobi MO Novo mesto II/67,
Saidlova cesta 1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1milijona SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od prejema računa ali več,
odvisno od najugodnejše ponudbe.

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

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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni po odpiranju, ponudniki bodo o izbi-
ri obveščeni do 13. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba (cena 95
točk, rok plačila 5 točk) Podrobna obrazlo-
žitev je navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: orientacijska vrednost gradnje za le-
to 2003 znaša 27,000.000 SIT (tretja grad-
bena faza). Pogodbo bomo sklenili za leto

2003 le v omenjeni višini. Kolikor bo do
predvidenega datuma podpisa pogodbe
sprejet proračun za leto 2004 in zagotovlje-
na sredstva za nadaljevanje del v letu 2004
se bo z izvajalcem podpisala pogodba še
za dodatna sredstva v višini 80% sredstev
predvidenih v proračunu za leto 2004. Za
dokončanje pa se bo v letu 2004 sklenil še
aneks, če bo denar v proračunu za leto
2004 zagotovljen. Naročnik ni odškodnin-
sko odgovoren, če podaljšanja pogodbe za-
radi neizpolnjenih pogojev ne bo. Tudi naju-
godnejša ponudba naročnika ne zavezuje k
izboru ponudnika. Naročnik si izrecno pri-
držuje pravico, da lahko v vsakem trenutku
brez kakršnegakoli povračila morebitnih
stroškov interesentov (ponudnikov) in obraz-
ložitve razveljavi postopek in ne odda javne-
ga naročila oziroma ga odda v ponovljenem
postopku.

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

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

Mestna občina Novo mesto

Št. 40510-4/03-34 Ob-91675
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, faks 01/721-40-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-

nja mostu čez Rovščico v naselju Rova.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek gradnje
- junij, julij 2003, rok izvedbe 45 koledar-
skih dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarske javne službe, Savska 2, kon-
taktna oseba: Janez Bizjak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Domžale.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  2.000 SIT,  Ob-
čina Domžale, transakcijski račun:
01223-0100001491, sklic - javni razpis:
“Izgradnja mostu čez Rovščico v naselju
Rova“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska
69, vložišče, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2003 ob 16. uri v Konferenčni
sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69,
I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca - vrednost 1 mio SIT.

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

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: 2 potrjeni referenci, ko
je ponudnik v zadnjih treh letih izvajal podo-
bne investicije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe 90
dni, predvideni datum odločitve 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Oddelek za gospodarske javne slu-
žbe, Savska 2, kontaktna oseba: Janez
Bizjak.

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

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

Občina Domžale

Št. 34404-8/01-2003 Ob-91701
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,

6330 Piran, tel. 05/671-03-51, faks
05/671-03-39.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vsa grad-
bena dela za izgradnjo ceste B in uredi-
tev odvodnjavanja v Obrtni coni v Luciji.

(b) Če predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala v komple-
tu skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti so že izdelani.

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

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del 1. 8. 2003, predviden zaključek del
1. 10. 2003 (ca. 60 dni).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Piran,
Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, Sergej Laganis.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
TRR številka: 01290-0100005871, sklice-
vanje na številko: 34404-8-01-03.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
12. 5. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Piran, Urad za okolje in
prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z vidno
oznako “Ne odpiraj, ponudba – Izgradnja
ceste B“.

Ponudba mora biti v zaprti in žigosani
ovojnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 12. 5. 2003 ob 12. uri v veliki
sejni dvorani v stavbi Občine Piran, Tartini-
jev trg 2, 6330 Piran.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% razpisane vred-
nosti naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po izstavljenih mesečnih situacijah v roku
60 dni po datumu prejetja situacije s strani
naročnika potrjene s strani nadzornega or-
gana.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ni skupine ponud-
nikov.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 9. 2003. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 20. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
I. ponudbena cena – maks. 90 točk,
II. rok izgradnje – maks. 5 točk,
III. garancijska doba – maks. 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 7. 4. 2003.
Občina Piran

Št. 2/03 Ob-91706
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
nadgradnje, obnovitvenih in vzdrževal-
nih del odplinjanja nove in stare depo-
nije ter namestitev začasnega odplinja-
nja na odlagališču nenevarnih odpad-
kov Barje v Ljubljani.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: leto 2003 in
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Služba
za investicije in vzdrževanje, soba 100 –
101, I. nadstropje, dodatne informacije da-
je vodja izvedbe javnih naročil, Ivan Erkla-
vec, univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 2003,
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.500 SIT na tran-
sakcijski račun pri NLB, d.d., št.

02924-0020286671 oziroma na blagajni
Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana, med
8. in 9.30 in med 10. in 13. uro, s pripi-
som “Odplinjanje nove in stare deponije –
JR G 2/03“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajniš-
tvo, soba 118, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 5. 2003 ob 12.30 v sejni sobi št.
200 v II. nadstropju na Povšetovi ulici 6 v
Ljubljani.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90 ko-
ledarskih dni od 5. 5. 2003 dalje, predvi-
deni datum odločitve 20. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena največ 40 točk,
– število opremljenih ekip, odzivni čas,

tehnična opremljenost za tovrstna dela (Ex
izvedba) največ 19 točk,

– količinski popust največ 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 4. 4. 2003.
Snaga d.o.o., Ljubljana

Št. 1/03 Ob-91707
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: I. faza raz-
širitve odlagališča nenevarnih odpadkov
na območju podaljšanja IV. in V. odlagal-
nega polja novega dela odlagališča ko-
munalnih odpadkov Barje v Ljubljani – iz-
vedba predobremenilnih nasipov (2. del).

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij 2003 do
avgust 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Služba
za investicije in vzdrževanje, soba 100 –
101, I. nadstropje, dodatne informacije da-
je vodja izvedbe javnih naročil, Ivan Erkla-
vec, univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 5. 2003,
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski
račun pri NLB, d.d., št. 02924-0020286671
oziroma na blagajni Snaga, Povšetova ulica
6, Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10. in
13. uro s pripisom “Predobremenilni nasipi
(2. del) – JR G 1/03“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajniš-
tvo, soba 118, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 11. uri v sejni sobi št.
200 v II. nadstropju na Povšetovi uluici 6 v
Ljubljani.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90 ko-
ledarskih dni od 6. 5. 2003 dalje, predvi-
deni datum odločitve 20. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena največ 90 točk,
– rok izvedbe največ 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 4. 4. 2003.
Snaga d.o.o., Ljubljana

Št. 15/03 Ob-91712
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
plazu in zidu “Polule“ na cesti
G1-5/0328 Celje – Šmarjeta v km
3.740.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: G1-5 Celje-Šmarjeta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: 8 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  raz-
pisno  dokumentacijo:  stroške  za  raz-
pisno dokumentacijo 10.000 SIT naj po-
nudniki poravnajo z virmanom na žiro ra-
čun št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

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

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 Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 121,100.000 SIT.

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

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

Direkcija RS za ceste

Št 27/03 Ob-91714
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: obvozni-
ca Šmarjeta na cesti R3-667/1385 Zbu-
re-Mačkovec od km 2.570 do km 3.090.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-667 Zbu-
re-Mačkovec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od 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-
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 razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 111,166.000 SIT.

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. 26/03 Ob-91713
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
podpornega zidu na cesti R2-425/1265
Poljana – Črna v km 5.180.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-425 Polja-
na-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 10 mesecev
po sklenitvi 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-
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 razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

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 Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 111,166.000 SIT.

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. 28/03 Ob-91715
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: ureditev
križišča na cesti R2-442/1319 v Dobrov-
niku.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-442 Dobrov-
nik – rondo Dolga vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.

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

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

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

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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
skupaj z DDV znaša 87,000.000 SIT.

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. 29/03 Ob-91716
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: izgrad-
nja krožnega križišča na R1-226/1255
v Prevaljah.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-226 Polja-
na-Ravne.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od 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  raz-
pisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

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

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 nave-
deni v navodilih ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 110,000.000 SIT.

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. 07/03 Ob-91737
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža UPS sistemov (projektiranje,
dobava in montaža opreme ter spušča-
nje v obratovanje).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita,
eventualnih delnih ponudb ne bomo upoš-
tevali.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: PGD, PZI,
PID.

4. Kraj izvedbe: elektroenergetski ob-
jekti in obratne stavbe na celotnem podro-
čju javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.,
(po specifikaciji ponudbenega predračuna).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je mesec junij 2003 in dokonča-
nje teh del predvidoma v mesecu septem-
ber 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/43-15-255, soba št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 14. 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 Elektro Ljub-
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ljana, d.d. štev.: 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-07-03, z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 14. maja 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti 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
obvezno pripisano “Javni razpis JN 07/03
– Ponudba za dobavo in montažo UPS
sistemov – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. maja
2003, ob 11. uri v sejni sobi družbe Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 600.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.

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

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

izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, dokument mora odražati
zadnje stanje,

dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

dokazilo/izjavo, da poslovanje
ponudnika ni predmet obravnave pred
sodiščem ali predmet sodne preiskave, da
mu v zadnjih 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 prepoveduje opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, ne
starejše/a od 30 dni,

· dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

dokazilo o poravnanih davkih,
prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v
skladu s predpisi RS, ne starejše od 30
dni,

BON 1 za zadnje poslovno leto
ponudnika, ne starejši od 30 dni,

neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k

reviziji (in tudi podizvajalca, če njegova
ponudbena vrednost presega 50 mio SIT),

· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 600.000 SIT,

· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (po predloženem
vzorcu v razpisni dokumentaciji),

· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpis),

· pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o
posredovanju tehničnih informacij,
zagotovitvi garancij in vzdrževanju,

dokazilo ponudnika, da razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi ali
drugimi pravicami v zvezi s ponudbo
(kolikor ponudnik ni proizvajalec ponujene
opreme, mora obvezno priložiti
distribucijsko pogodbo med proizvajalcem
in ponudnikom),

· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,

· pisno izjavo ponudnika, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

· pisno izjavo ponudnika o ponujeni
opremi,

· pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,

· pisne izjave vseh v svoji ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti do njih, ne
starejše od 30 dni,

 · pisno izjavo ponudnika o zadostni
prosti kadrovski zmogljivosti in strokovni
usposobljenosti kadrov ter zadostni tehnični
opremljenosti potrebni za izvedbo naročila,

· dokazilo (referenčno potrdilo)
ponudnika, vključno z eventualnim pod-
izvajalcem o že izvedeni uspešni dobavi in
montaži vsaj 1 razpisanemu primerljivega in
delujočega UPS sistema z vrednostjo vsaj
20 mio SIT kupcu v zadnjih 3 letih,

· potrdilo o vpisu ponudnika ali
eventualnega podizvajalca v imenik
projektivnih podjetij pri inženirski zbornici z
navedeno identifikacijsko številko podjetja,

· identifikacijsko številko inženirske
zbornice na ustreznem dokumentu za
nosilca naloge za izdelavo projektne
dokumentacije,

· okviren terminski plan dobave in
montaže opreme za UPS sisteme,

· izpolnjeno tabelo o tehničnih in funkcio-
nalnih lastnostih opreme,

· program šolanja obratovalnega osebja,
skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji,

· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih-posebnih

pogojev, navedenih v razpisni do-
kumentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani le
dokumenti, ki bodo predloženi v originalu
ali kot fotokopije ter ustrezno žigosani in

podpisani. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri
verodostojnost fotokopiranih dokumentov
izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo
sklepa o oddaji naročila izbranemu
ponudniku. Za izhodišče določitve starosti
dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb. Pridobitev dokumentov pod
oznako  velja tudi za eventualnega
podizvajalca in morajo biti predloženi v
originalu ali kot fotokopije, ustrezno
žigosani in podpisani. V ponudbeni
dokumentaciji morajo biti razvrščeni po
gornjem vrstnem redu.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (55%

delež),
– tehnične in funkcionalne lastnosti

opreme (20% delež),
– kakovost ponudnika (12% delež),
– tehnična usposobljenost kadrov (5%

delež),
– rok plačila (5% delež),
– garancijski rok (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni do-
kumentaciji. Naročnik bo posredoval le
pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo
naročniku posredovane do 8. maja 2003.

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

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Št 344-04-41/2003-8 Ob-91739
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Naslov naročnika: Cesta na Roglo

13/b, 3214 Zreče, tel. 03/757-1700, faks
3/5762-498.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
povezovalne ceste od R3 701/1430 Pe-
sek-Rogla-Zeče do Kovaške ceste.

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

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

4. Kraj izvedbe: povezovalna cesta od
R3 701/1430 Pesek-Rogla-Zeče do Kova-
ške ceste–Zreče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 1 mesec po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Zre-
če, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, tel.
03/757-1700, faks 03/5762-498.

(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 transakcijski račun
01344-0100003613.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2003 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13/b, 3214 Zreče, tel. 03/757-1700, faks
03/57-62-498, tajništvo občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 5.
2003 ob 12. uri v sejni sobi Občine Zreče,
Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.

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: po po-
godbi, delno se financira iz proračunskih
sredstev Občine Zreče.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni 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 Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni po odpiranju, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 9 dni po odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Zreče

Št. 03/320296 Ob-91745
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljub-
ljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: GOI dela
pri preureditvi kuhinje v Viških vrtcih,
enota Zarja, Reška 31, 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: Reška 31, Ljubljana.
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 14. 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 srede, 14. ma-
ja 2003 do 11. 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
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za GOI dela pri preureditvi kuhinje v Viških
vrtcih, enota Zarja, Reška 31, Ljubljana.“
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. maja 2003 ob 11.15, na naslovu: MOL,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraže-
vanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana, II.
nadstropje - 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: pov-
prečna cena vseh veljavnih ponudb zmanj-
šana za 4%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Ljubljana

Ob-91748
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnove
cevovodov kanalizacijskega in vodo-
vodnega omrežja po metodah brez iz-
kopov.

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

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja možna po sklopih. Po-
nudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se
njegova ponudba nanaša na celotno naro-
čilo ali le na posamezne sklope. Ponudba
mora biti predložena tako, da se lahko oce-
njuje po sklopih ne glede na to, ali ponu-
dnik oddaja ponudbo za vse sklope.

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

4. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Celje, Občine Vojnik, Občine Štore in
Občine Dobrna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: leto 2003, 2004
in 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije v obliki
pisnih vprašanj naslovite na Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje, faks 03/42-50-360. Naročnik ne na-
merava organizirati sestanka s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 6. 5. 2003
med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 10.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št.: 06000-0141786072.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do torka, 6. 5.
2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v torek, 6. 5. 2003 ob 13. uri v sejni
sobi podjetja Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: suk-
cesivno naročanje posameznih del, ki jih
bo izvajalec obračunaval z mesečnimi situa-
cijami. Rok plačila 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik do-
pušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.

Vsi kooperanti morajo biti navedeni v po-
nudbi in zanje priloženi vsi dokumenti, za-
htevani 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: poročilo pooblaščenega
revizorja, skladno z Odredbo o spremembi
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odredbe o finančnem poslovanju proračun-
skih porabnikov (Uradni list RS, št. 64/01).

Izvajalec mora izpolnjevati pogoje, ki so
zahtevani v razpisni dokumentaciji, sicer se
ponudba izloči.

Izvajalec mora biti primeren v smislu do-
ločil 16. točke te objave.

Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni prime-
ren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po izstavitvi, predvideni datum odlo-
čitve 21. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 70%,
2. reference 30%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, sku-

pinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 70 procentno utež pri ocenje-

vanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji for-

muli:

0,71001100C ×











×







−−=

ponudbe

povp

C

C

Cpovpr – povprečna cena ponudb
Cponudbe – cena ponudbe
2. Reference:
– kot pozitivna referenca se prizna:
a) sanacija kanalizacijske cevi po metodi

brez izkopa premer cevi od ∅ 200 v dolžini
40 m in ga je ponudnik izvedel v letih
1998-2003,

b) sanacija vodovodne cevi po metodi
brez izkopa premer cevi 100 mm v dolžini
40 m in ga je ponudnik izvedel v letih
1998-2003,

– vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje nasled-
nje podatke o objektu:

– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteri-

stik (opis objekta, dolžina saniranega odse-
ka, navesti cevi),

– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s

strani investitorja.

Zap. Naziv Leto Investitor Vrednost Tekstualni
št. investicije izvajanja in tehnični

opis objekta

1. xxxx od 1998
do 2003

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo vodovoda:
št. pozitivnih referenc
– 5 in več R

1
 = 120 točk

– 3 – 4 R
1
 = 100 točk

– 1 – 2 R
1
 = 50 točk

– brez referenčnega
objekta R

1
 = 0 točk

Izračun točk iz naslova referenc:
R = R1 × 0,3

Dela, ki so predmet naročila, so razde-
ljena na tri sklope. Za vsak sklop, ki ga
ponudnik ponuja, mora imeti ponudnik vsaj
en pozitivni referenčni objekt. Ponudnikom,

ki za posamezni sklop ne predložijo nobe-
nega pozitivnega referenčnega objekta, se
ponudba za tisti del sklopa izloči.

Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel

ponudnik, se izračuna po formuli:

T = C + R

V primeru, da je R = 0 je skupno število
točk T = 0

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.

Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri reali-
zaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega
izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja
pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del,
spoštovanja projektne dokumentacije in na-
vodil nadzora ter zagotavljanja varnega dela.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

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

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

Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 2/2003 Ob-91750
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Metelkova 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9, Ljub-

ljana, faks 01/300-39-37.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

investicijsko vzdrževalnih del prostorov
v I. nadstropju trakt B v ZD Ljublja-
na-Center.

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

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

4. Kraj izvedbe: Metelkova 9, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 75 koledarskih
dni, začetek del 10. junij 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana, Jo-
žica Pergarec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 4. 2003
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
ZD Ljubljana 01261-6030921845, sklicna
številka 02 93011-280-94.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Me-
telkova 9 – Uprava, II. n., vložišče, soba 1,
v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – Po-
nudba za JR-2G/2003.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2003 ob 12. uri, Zdravstveni

dom Ljubljana, Metelkova 9, Uprava, II. n.,
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 19. 8. 2003, rok za
izbiro 26. 5. 2003.

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: 4. 4. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-91777
1. Naročnik: Šolski center Velenje.
2. Naslov naročnika: Trg mladosti 3,

3320 Velenje, tel. 03/896-06-00, faks
03/896-06-60.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na, obrtniška, strojno in elektro inštala-
cijska dela ter zunanja ureditev pri grad-
nji Učne delavnice šolskega centra Ve-
lenje – strojna šola.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-

nudnik lahko ponudi le variante, predvidene
s projektno ali z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje ok-
tobra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Šolski cen-
ter Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje,
dodatne informacije: Darko Lihteneker,
tel. 03/896-06-00, faks 03/896-06-60,
e-mail: darko.lihteneker@guest.arnes.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 20.000 SIT, plačilo na TRR
št. 01100-6030705664, pred dvigom raz-
pisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2003, do
11. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Šolski center Velenje, Trg
mladosti 3, 3320 Velenje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2003, ob 13. uri, Šolski cen-
ter Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje,
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz 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): skladno z do-
ločili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih po-
gojev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 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: Ur. l. RS, št. 25-27 z dne
14. 3. 2003, Ob-90031.

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

Šolski center Velenje

Št. 93 Ob-91794
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3320

Velenje, faks 03/89-61-654, tel.
03/89-61-618.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-
va oken in senčil na objektu Mestne ob-
čine Velenje v Velenju.

(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: občinska stavba, Titov
trg 1, Velenje.

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

končanja ali čas izvedbe: po podpisu po-
godbe, 20 koledarskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: MO Vele-
nje, Urad župana in splošnih zadev, Klav-
dija Šarkan.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceno

je že vključen DDV); znesek je potrebno
nakazati na podračun MOV EZR št.
01333-0100018411, sklic št. 00-49082884,
s pripisom “Razpisna dokumentacija za sen-
čila in okna“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MO Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje – glavna pisarna /klet/soba št. 10.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 5. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
št. 55/IV, Urad za gospodarske javne slu-
žbe, MO Velenje, Titov trg 1, Velenje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 29. 8. 2003, 19. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, garancija za kvaliteto izvršenih del
20%

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Roman Ledinek, tel. 03/89-61-638,
e-mail: roman.ledinek@velenje.si.

17. Datum in številka objave predhod-
nega: ne.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2003.

Mestna občina Velenje

Št. 050-08-116/2003 Ob-91844
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,

2272 Gorišnica, tel. 02/743-11-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-

zacija cest v Občini Gorišnica, orientacij-
ska vrednost del 90 mio SIT.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: 35 del. dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gori-
šnica, Cestnik Matevž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom,
T.R. 01228-0100016863.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica
54, 2272 Gorišnica.

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

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 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 Zakona
o javnih naročilih: /

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 4. 4. 2003.
Občina Gorišnica

Št. 11/03 Ob-91845
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e,

3270 Laško, tel. 03/734-44-00, e-mail: ko-
munala.lasko@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltne
preplastitve lokalnih cest in javnih po-
vršin.

(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: /

4. Kraj izvedbe: območje Občine
Laško.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek junija –
konec oktobra.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JP Komunala
Laško, d.o.o., Podšmihel 1e, Laško, Ro-
mana Deželak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
30. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT na TR
št. 06000-0044919932 ali gotovinsko pri
blagajni na sedežu podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 5. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Podšmihel 1e, 3270 Laško, v tajništvu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 5. 2003 ob 13.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
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ca z menično izjavo v višini 10% vrednosti
ponudbenih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje je vezano na občinski proračun.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o njihovih medsebojnih odnosih.

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 veljati
do 31. 8. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 26. 5. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2003.

JP Komunala Laško, d.o.o.

Št. 08/03 Ob-91847
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

(a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
RTP 110/20 kV Ribnica v Ribnici (grad-
bena in zaključna dela) (po priloženem
projektu).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita,
eventualnih delnih ponudb ne bomo upoš-
tevali.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je mesec julij 2003 in dokonča-
nje teh del predvidoma v šestih mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/43-15-255, soba št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 19. 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 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun Elektro

Ljubljana, d.d., št. 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-08-03, z ob-
vezno navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 19. maja 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti 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 obvezno
pripisano “Javni razpis št. JN 08/03 –
Ponudba za izgradnjo RTP 110/20 kV
Ribnica v Ribnici – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. maja
2003, ob 11. uri v sejni sobi družbe Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.

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

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

izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, oziroma samostojni
podjetnik priglasitveni list DURS-a, ki odraža
zadnje stanje,

obrtno dovoljenje pristojne Obrtne
zbornice, kjer ima ponudnik svoj sedež za
opravljanje dejavnosti 45.210 (splošna
gradbena dela),

dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

dokazilo/izjavo, da poslovanje
ponudnika ni predmet obravnave pred
sodiščem ali predmet sodne preiskave, da
mu v zadnjih 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 prepoveduje opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, ne
starejše/a od 30 dni,

· dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem, ne starejše
od 90 dni,

dokazilo o poravnanih davkih,
prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v

skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
BON 1 za zadnje poslovno leto

ponudnika, ne starejši od 30 dni, oziroma
za samostojnega podjetnika davčno odmero
za zadnje poslovno leto in potrdilo poslovne
banke o podjetnikovi solventnosti, ne
starejše od 30 dni,

neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji (če njegova ponudbena vrednost
presega 50 mio SIT),

· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 mio SIT,

· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (po predloženem
vzorcu v razpisni dokumentaciji),

· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),

· pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o
posredovanju tehničnih informacij,
zagotovitvi garancij,

· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

· pisno izjavo ponudnika, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,

· pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,

· pisne izjave vseh v svoji ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik
pravočasno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,

· pisno izjavo ponudnika, oziroma
njegovega podizvajalca o sposobnosti in
usposobljenosti, s katero dokazuje
zadostno prosto kadrovsko zmogljivost
usposobljenih delavcev (s priloženim
seznamom delavcev za izvedbo naročila in
z navedbo njih strokovne usposobljenosti)
ter zadostno tehnično opremljenost za
izvedbo naročila, kar dokazuje s spiskom
svoje gradbene mehanizacije,

· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih-posebnih

pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotokopije
ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik
si vzame pravico, da po lastni presoji
naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih
dokumentov izbranega ponudnika, in sicer
pred izdajo sklepa o oddaji naročila izbranemu
ponudniku. Za izhodišče določitve starosti
dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb.

Pridobitev dokumentov pod oznako 
velja tudi za eventualnega podizvajalca za
v razpisni dokumentaciji posebej spe-
cificirana dela in morajo biti predloženi v
originalu ali kot fotokopije, ustrezno
žigosani in podpisani. V ponudbeni



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 35 / 11. 4. 2003 / Stran 1921

dokumentaciji morajo biti razvrščeni po
gornjem vrstnem redu.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (77%

delež),
– potrjene reference (15% delež)
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika (3%

delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni do-
kumentaciji. Naročnik bo posredoval le
pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo
naročniku posredovane do 13. maja 2003.

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

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 31/03 Ob-91890
1. Naročnik: Župnija sv. Jurija Piran.
2. Naslov naročnika: Ulica IX. korpusa

25, 6330 Piran tel. 05/673-34-40, faks
05/673-34-40.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Piran –
cerkev sv. Jurija /EŠD 516/, celovita
obnova župnijske cerkve sv. Jurija.

(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: namen naro-
čila je izvedba sanacijskih, restavratorskih
in zaščitnih del na spomeniku cerkvi sv. Ju-
rija v Piranu kot nujni ukrep za izboljšanje
stanja in usposobitev objekta.

4. Kraj izvedbe: Cerkev sv. Jurija, Ada-
mičeva ulica, Piran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek junij
2003, končanje avgust 2008.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Župnijski urad sv.
Jurija Piran, Ulica IX. korpusa 25, Piran. Kon-
taktni osebi za postopkovni del javnega raz-
pisa, župnik Zorko Bajc, tel. 041/733-336
in Mojmir Sajinčič, 040/310-439.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko prevzame po predhodni najavi
23. in 28. aprila 2003 od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo v
vrednosti 50.000 SIT je potrebno plačati
na transakcijski račun: 10100–
0035233014 in ob prevzemu dokumenta-
cije predložiti dokazilo o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 5. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Župnijski urad sv. Jurija Piran,
Ulica IX. korpusa 25, 6330 Piran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2003 ob 11. uri v Župnijskem uradu
sv. Jurija, Ulica IX. korpusa 25, 6330 Piran.

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 za leto 2003.

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
ponudba 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: Zorko Bajc, tel. 041/733-336 in
Mojmir Sajinčič, tel. 040/310-439.

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

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

Župnija sv. Jurija Piran

Št. 41/2003-1 Ob-91958
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanjevica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Ko-

stanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks
05/330-46-82, tel. 05/330-46-70.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
spomenika braniteljem zahodne meje na
Cerju – II. faza (IV. in V. gradbena faza).

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

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

4. Kraj izvedbe: hrib Cerje nad nase-
ljem Lokvica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 9. 6. 2003
do januarja 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Miren-Kosta-
njevica, Miren 129, 5291 Miren – kontaktne
osebe: župan Zlatko-Martin Marušič, Mladen
Baša, Aleksander Šavli in Mojca Černe.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, v skladu z zako-
nom. Pri zahtevku za prevzem dokumenta-
cije navedite davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT – plačilo z vir-
manom na TRR št. 01275-0100014366.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Miren-Kostanjevica, Mi-
ren 129, 5291 Miren. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti kuverti s pripisom na vi-
dnem mestu: “Ne odpiraj – Ponudba – Spo-
menik braniteljem zahodne meje na Cerju –
II. faza“ in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije. Na hrb-
tni strani kuverte mora biti naveden polni
naslov ponudnika. Ponudbe se lahko odda
osebno na sedežu Občine Miren-Kostanje-
vica ali priporočeno po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2003 ob 13. uri.

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: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 2. 7. 2003; predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 21. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena 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: 7. 4. 2003.

Občina Miren-Kostanjevica

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 011-04-2/2002 Ob-91854
V Uradnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4.

2003, Ob-91345, je bil objavljen javni raz-
pis za javno naročilo “Izdelava PGD/PZI pro-
jektne dokumentacije za poljansko obvozni-
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co Škofje Loke“. Pri objavi razpisa je prišlo
do dveh pomanjkljivosti:

1. Razpis je bil objavljen v rubriki
ZJN-12.G namesto v rubriki ZJN-12.S.

V 16. točki se besedilo pravilno glasi:
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 120,000.000 SIT.

Direkcija Republike Slovenije
za ceste

Št. 363-04-1/2003 Ob-91577
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje stori-
tev čiščenja poslovnih prostorov držav-
nih organov na različnih lokacijah.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: da.

5. Kraj izvedbe: različne lokacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2003
do 31. 1. 2004.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 9.30 - Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 25/a, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije po razpisni dokumentaciji.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 8. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – 10 točk, 3. certifikat ISO 14001
– 1 točka; certifikat ISO 9000 – 1 točka.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisno na naslov naročnika; Tamara
Surina, tel. 478-18-36 .

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 4. 2003 .

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 003/2003 Ob-91699
1. Naročnik: Pospeševalni center za ma-

lo gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156

(WTC), VIII. nadstropje, 1000 Ljubljana, faks
01/589-18-85, tel. 01/589-18-74.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba uspo-
sabljanja managerjev hitro rastočih ma-
lih in srednje velikih podjetij iz Republi-
ke Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Re-
publike Makedonije, Srbije, Črne Gore
in Kosova v okviru pojekta “Razvoj po-
djetništva in malih ter srednje velikih po-
djetij v državah JVE“, izobraževalne stori-
tve, 24. I B-storitve Priloga ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: RH, BiH, Republika Ma-
kedonija, Srbija, Črna Gora, Kosovo in RS.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: obdobje do
1. 11. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dražen
Levojević (drazen.levojevic@pcmg.si); Emi-
na Zejnić (emina.zejnic@pcmg.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpi-
sa do izteka roka za oddajo ponudb.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2003 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pospeševalni center za malo go-
spodarstvo, glavna pisarna, Dunajska 156
(WTC), VIII. nadstropje, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 10. uri, Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, sejna soba
PCMG, VIII. nadstropje, Dunajska 156
(WTC), 1000 Ljubljana.

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

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

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

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: ni dodatnih pogojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 6. 2003. Odločitev o sprejemu po-
nudbe bo sprejeta do 1. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena pri-
prave, organizacije in izvedbe managerske-
ga usposabljanja (40 točk), reference preda-
vateljev (40 točk), reference ponudnika pri
izvedbi managerskih usposabljanj (20 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Pospeševalni center za
malo gospodarstvo

Št. 351-164/03 Ob-91700
1. Naročnik: Občina Ajdovščina in Obči-

na Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Občina Ajdovšči-

na, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina in
Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kradelja
1, 5000 Nova Gorica.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektov PGD-PZI za čistilno napravo pit-
ne vode na izviru Hublja, priloga 1A, št.
kategorije 12.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: izvir Hublja.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 15. 5. 2003 do
15. 6. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina – kontak-
tne osebe: za Občino Ajdovščina Peter Kete
(tel. 05/365-91-31, GSM 041/311-014), za
Občino Nova Gorica Andrej Miška (tel.
05/339-11-07, GSM 041/640-729) za KSD
d.o.o. Ajdovščina Aleš Brecelj (tel.
05/365-97-16, GSM 041/601-205).

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 15.000 SIT na
enotni zakladniški podračun pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila št.
01201-0100014597.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 3% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo izvršeno v 60 dneh po prejemu situa-
cije oziroma računa, skladno z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v ponudbeni
dokumentaciji mora biti predložena pogod-
ba o skupni izvedbi naročila, ki mora natan-
čno opredeliti odgovornost posameznih iz-
vajalcev za izvedbo naročila.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj do 6. 8. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Občina Ajdovščina

Št. 1/03 Ob-91708
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: odstranjeva-
nje nevarnih odpadkov iz odlagališča
nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani -
storitev po prilogi 1A št. kategorije 16.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: vse skupaj.

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

končanja ali čas izvedbe: junij 2003 do
september 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Služba
za investicije in vzdrževanje, soba 100 -
101, I. nadstropje, dodatne informacije da-
je vodja izvedbe javnih naročil, Ivan Erkla-
vec, univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 5. 2003,
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.500 SIT na tran-
sakcijski račun pri NLB, d.d., št.
02924-0020286671 oziroma na blagajni
Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana, med
8. in 9.30 uro in med 10. in 13. uro, s
pripisom “Ponudba za odstanjevanje ne-
varnih odpadkov - JR S 1/03“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 5. 2003 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajniš-
tvo, soba 118, I. nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2003 ob 11. uri v sejni sobi št.
200 v II. nadstropju na Povšetovi ulici 6 v
Ljubljani.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno 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): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti vpi-
san v evidenco zbiralcev ali predelovalcev
ali odstranjevalcev odpadkov pri Ministrstvu
za okolje, prostor in energijo Republike Slo-
venije, s katerim je dokazana možnost trže-
nja z nevarnimi snovmi.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 koledarski dni po
datumu, ki je določen za odpiranje ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena največ 500 točk,
– rok odvoza iz Odlagališča največ 250

točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 4. 4. 2003.
Snaga d.o.o., Ljubljana

Št. 23/03 Ob-91717
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Maistrova ul. 2,

2212 Šentilj, 02/650-62-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitve vzdr-
ževanja občinskih cest v letu 2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop ali za
vse skupaj: ponudba se pripravi v celoti.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Šentilj.
6. Spremenljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
2003; dokončanje 31. 12. 2003; možnost
ponovne oddaje storitev na podlagi druge
točke 97. člena Zakona o javnih naročilih.

8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Šentilj, Ma-
istrova ul. 2, 2212 Šentilj, Režijski obrat,
Miroslav Anžel.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR št.: 01318 0100009155 pri
UJP Slovenska Bistrica. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potr-
dilo o vplačilu in potrdilo DURS, da je ponu-
dnik davčni zavezanec oziroma izjavo, da ni
registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti – dostaviti najkasneje do torka,
6. 5. 2003 do 13. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: v tajništvo Občine Šentilj, Ma-
istrova ul. 2, 2212 Šentilj, v zapečateni ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba vzdr-
ževanje cest“ in številko te objave.

10. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 6. 5. 2003 ob
13.30, v prostorih Občine Šentilj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo do 1. 7. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačilo
izvedenih storitev je 45 dni od datuma preje-
ma mesečne situacije za pretekli mesec.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: pogod-
ba oziroma dogovor o skupnem nastopu.

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

a) izjava ponudnika nameri predložitve
bančne garancije v višini 5% pogodbene
vrednosti za kvaliteto izvedenih del. Bančno
garancijo predloži izbrani ponudnik na dan
podpisa pogodbe;

b) izjava, da sprejema tehnične pogoje
razpisne dokumentacije;

c) izjava o razpolaganju z zadostnim šte-
vilom kadrov za izvedbo razpisanih storitev;
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d) izjava o razpolaganju z zadostnim in
ustreznim številom strojev in drugih naprav
za izvedbo razpisanih storitev;

e) potrjene pozitivne reference za izvaja-
nje razpisanih storitev;

f) izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe;

g) parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi določbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št.
29/97), Odlok o občinskih cestah (MUV,
št. 34/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tev o sprejemu ponudb bo sprejeta takoj po
ocenitvi le-teh.

17. Merila za ocenitev ponudb:
h) ponudbena cena s plačilnimi pogoji

do 90 točk,
i) pozitivne reference do 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
a) skupna orientacijska vrednost naroči-

la: 67,000.000 SIT,
b) neizpolnjevanje pogojev 14. točke te-

ga razpisa je izločitveni moment,
c) naročnik si pridržuje pravico izbrati,

enega, več ali nobenega izvajalca.
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 3. 4. 2003.
Občina Šentilj

Št. 017/03 Ob-91718
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projekta
PZI rekonstrukcije ceste R1-225/1084
Stahovica-Črnivec.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: cesta R1-225 Stahovi-
ca-Črnivec.

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

končanja ali čas izvedbe: /
8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
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 omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
metnacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravna-

jo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155-7141998.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 5.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 15,000.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 03-1/2003 Ob-91719
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: šamoterska de-
la in nabava ognje odpornih materialov
v času rednega letnega remonta 2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba se izdela v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2003
do 31. 8. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR 26330-0012039086. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
dložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj – ponudba, s številko te obja-
ve ter navedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 6. 5. 2003 ob
10.30, v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik 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:

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izjavo o razpoložljivosti in kvalifikacijski
strukturi kadrov z dokazili o strokovni uspo-
sobljenosti delavcev za razpisana dela,

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

– menico za zavarovanje resnosti ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti – ori-
ginal,

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

– izpolnjene specifikacije cen po ele-
mentih z navedbo plačilnih pogojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tve o sprejemu ponudb bo sprejeta nemu-
doma po ocenitvi le-teh.

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

popusti) – do 90,
– izkušnje na delih v termoenergetskih

objektih – do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Dušan Rotar.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 18 z dne
21. 2. 2003, Ob-88488.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 40501-1/03-32 Ob-91721
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: bančne storitve – poslov-
no sodelovanje z banko pri dodeljevanju
dolgoročnih posojil fizičnim in pravnim
osebam iz občine Domžale - za področje
podjetništva v letu 2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvidena oddaja sklopov.

5. Kraj izvedbe: Domžale.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do novembra 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Domžale, Oddelek za finance, Ljubljanska
69, Domžale, Žagar Darinka, tel.
01/721-42-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
od dneva te objave do 25. 4. 2003.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se oddajo na vložišče
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domža-
le, soba št. 1 ali pa pošljejo priporočeno po
pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene z na-
slovom pošiljatelja in pripisom “Ponudba
banke za posojila za podjetništvo – Ne od-
piraj“ na naslov: Občina Domžale, Oddelek
za finance in gospodarstvo, Ljubljanska 69,
1230 Domžale.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2003 ob 13. uri v Konferenčni
sobi Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69,
1230 Domžale.

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

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

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

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

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: ni posebnih zahtev ra-
zen zakonskih.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: pri iz-
boru bo kot glavno merilo upoštevana viši-
na bančnih sredstev, ki jo bo posamezna
banka ponudila za dodelitev posojil, višina
bančne provizije za njene storitve posamez-
nim posojilojemalcem, dostopnost do upra-
vičencev do posojila ter morebitne dodatne
ugodnosti, ki jih bo banka ponudila.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Občina Domžale

Št. 01/03 Ob-91755
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

Ljubljana, faks 01/47-19-730.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih in drugih prostorov s pogojem pre-
vzema delavk naročnika.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: celovita ponudba, delnih ponudb se ne
upošteva.

5. Kraj izvedbe: Slovenska 35, Cankar-
jeva 1 in Bethovnova 7 v Ljubljani.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: I.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2003
do 1. 7. 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Banka Slove-
nije - vložišče, Slovenska 35, Ljubljana, kon-
takna oseba je Robert Kožuh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. in od 14. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije znaša 10.000 SIT, nakazilo na
poravnalni račun Banke Slovenije št:
01000-0000100090, s sklicevanjem M05
312709927-3300.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Banka Slovenije - vložišče, Slo-
venska 35, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 5. 2003 ob 11. uri v prostorih
Banke Slovenije.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili pogodbe.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 12. 2003, predviden datum odločitve
do 2. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Banka Slovenije

Št. 110-1/03 Ob-91801
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektne dokumentacije za idejni projekt
za odsek AC Lešnica–Kronovo.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC Lešnica–Kronovo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: rok izvedbe pro-
jektne dokumentacije Idejnega projekta ne
sme biti daljši od 5 mesecev, in sicer:

– 4 meseci za izdelavo strokovnih podlag,
– 1 mesec za dodelavo in dokompletira-

nje Idejnega projekta.
Predvideni rok pričetka izdelave Idejne-

ga projekta je takoj po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontak-
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tna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Branka Derva-
rič, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-68-229, faks 01/30-68-224.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 5. 2003 do 8.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
20. 5. 2003 ob 9. uri na naslovu DDC sve-
tovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba 1.18.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4,500.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.

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

13. 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.

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 z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 30. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudbe so: reference potrje-
ne s strani naročnikov, ponudbena cena in
rok izvedbe idejenga projekta.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-91802
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava držav-
nega lokacijskega načrta za avtocesto
na odseku Lendava–Pince z odcepom
hitre ceste na Dolgo vas.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC odsek Lendava–
Pince.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sveto-
vanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba
je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije po-
sreduje Marsela Podboj, univ. dipl. inž. kraj.
arh – DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-68-223, faks
01/30-68-224.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno do-
kumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 5. 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; vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Javno odpiranje ponudb bo dne
16. 5. 2003 ob 11. uri na naslovu DDC

svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, sejna soba 1.18.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 720.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudb.

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

13. 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.

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: skladno z razpisno dokumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: izdelovalec lokacijskega načrta mora
izpolnjevati pogoje, ki so natančno določe-
ni v 69. členu Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za pre-
dložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 20. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudbe so: reference s po-
dročja razpisanih del, odgovorni nosilec na-
loge, odgovorni nosilci v delovni ekipi in
ponudbena cena razpisanih del.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-91803
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje zuna-
nje kontrole pri gradnji obvoznice Pra-
gersko od KM 0+002 do KM 6+050.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: obvoznica Pragersko.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontak-
tna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje dr. Aljoša Šaj-
na, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-68-302, faks 01/30-68-307.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski ban-
ki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripi-
som “za razpisno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 5. 2003 do 8.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 5. 2003 ob 9. uri na naslovu DDC sve-
tovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba 1.18.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 972.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudb.

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

13. 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.

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 z razpisno do-
kumentacijo.

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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za pre-
dložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 20. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudbe so sestavljena iz
tehničnega dela in finančnega dela.

Tehnični del sestavljajo: izkušnje ponu-
dnika, ostala oprema (delovni prostori, ose-
bna vozila, računalniki), akreditacija labora-
torijskih preiskav po SIST EN 45001 ali
SIST EN ISO/IEC 17025.

Finančni del sestavlja cena, določena iz
ponudbenega predračuna.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

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

Št. 22/03 Ob-91818
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3/b,

2256 Juršinci, tel. 02/758-21-41, faks
02/758-24-61.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava, do-
bava in montaža opreme za telovadnico
pri OŠ Juršinci.

Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1.
sklop: oprema za telovadnico.

5. Kraj izvedbe: Juršinci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: 10. 7.
2003, konec 9. 8. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Jur-
šinci, Igor Ketiš, Juršinci 3/b, 2256 Juršin-
ci, tel. 02/758-21-41, faks 02/758-24-61.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo vlog – vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dobijo usposobljeni ponudniki, ki po-
ravnajo znesek 3.000 SIT na T.R. 01242-01
00016953, sklicna številka.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do torka, 20. 5.
2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Juršinci, Juršinci 3/b,
2256 Juršinci, s pripisom “oprema za telo-
vadnico Juršinci“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 20. 5. 2003 ob 13. uri, Obči-
na Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.

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

10% ocenjene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti, bančna ga-
rancija za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok: 90 dni, 1. situacija izdana: 10. 10.
2003, 2. situacija izdana: 10. 11. 2003,
3.situacija izdana: 10. 12. 2003.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: projektna dokumentacija PZI – opre-
ma s popisom del.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2003.

Občina Juršinci

Ob-91843
1. Naročnik: Kobilarna Lipica.
2. Naslov naročnika: Lipica 5, 6210

Sežana, tel. 05/739-17-06, faks
05/734-63-70.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
ZJN-1: izdelava državnega lokacijskega
načrta za zavarovano območje Kobilar-
ne Lipica oziroma druge storitve po prilogi
I B – storitve ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Lipica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: na-

ročnik variantnih ponudb ne bo sprejemal.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dve leti po skle-
nitvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: tel. 05/739-17-13
– Etbin Tavčar, pomočnik direktorja za var-
stvo naravne in kulturne dediščine.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: enak datumu
predložitve ponudbe, in sicer 9. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki nakažejo
8.000 SIT na transakcijski račun št.
01100-6030234147 pri Upravi za javna
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plačila Koper. S predložitvijo potrdila o pla-
čilu navedenega zneska bo ponudnikom
izdana razpisna dokumentacija.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 5. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2003 ob 12. uri v konferenčni
dvorani hotela Maestoso v Lipici, Lipica 5,
6210 Sežana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe in menič-
na izjava.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v šest-
desetih dnevih po izstavitvi računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN-1): naročnik bo izpolnjevanje statusnih
pogojev ponudnikov preverjal za vsakega
ponudnika posebej.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1: /

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: Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS,
št. 110/02 – ZureP-1), Program priprave
državnega lokacijskega načrta za zavarova-
no območje Kobilarne Lipica, št.
352-26-1/03 z dne 27. 2. 2003.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003 in 13. 5.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference, ustreznost projektne
skupine in trajanje razpisanih del.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na tel. 05/739-17-13 – Etbin Tav-
čar.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2003.

Kobilarna Lipica

Ob-91857
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,

Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skoflji-
ca@moj.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projekta
(sklic: Priloga 1A točka 12).

4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: oddaja se v celoti, brez sklopov.

5. Kraj izvedbe: Občina Škofljica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: maj 2003
do september 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dobiti na Občini Ško-
fljica, v tajništvu v času uradnih ur, in sicer
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 11. ure
in v sredo od 15. do 17. ure.

Vodja javnega naročila je Vesna Toma-
žin, dipl. ek.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo lahko zahtevate pisno po faksu
št. 01/366-78-72, pod šifro: POC – komu-
nalna infrastruktura, do najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega jav-
nega razpisa do datuma za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT z vir-
manskim nalogom na podračun pri UJP št.
01323-0100000956, sklicna številka: 00
40308-02/03.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora bi-
ti predložena v zaprti kuverti najkasneje do
8. 5. 2003, do 12. ure v tajništvu.

(b) Naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica.

Ponudba mora biti označena na nasled-
nji način: “Ne odpiraj – Ponudba JR, POC
– komunalna infrastruktura“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb se prične
8. 5. 2003, ob 12.30. Naslov: Občina Ško-
fljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, v
sejni dvorani.

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

12. Pogoji financiranja in plačila, in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo izvedena dela plačeval po začasnih
obračunskih situacijah, potrjenih s strani stro-
kovnega nadzorstva v 60 dneh po potrditvi.

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

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

15. (a) Ali je navedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
maks. 30 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:

(a) ponudbena cena,
(b) reference,
(c) rok.
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 2. 4. 2003.
Občina Škofljica

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

Popravek
in podaljšanje roka za oddajo ponudb

Št. 16/06-03 Ob-91793
V objavi prve faze javnega razpisa za I.

sklop: razkužila in II. sklop: medicinski pri-
pomočki za hemodializo, v Uradnem listu
RS, št. 31 z dne 28. 3. 2003, Ob-90927,
se popravijo točke 3. (a) - II. sklop, 5. c) in
6. a) tako, da se pravilno glasijo:

3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. sklop: medicinski pripomočki za

hemodializo:
1. podsklop: dializatorji s sintetično

polisulfonsko membrano, sterilizirani z
vodno paro in gama žarki,

2. podsklop: dializatorji iz celuloza
triacetata, sterilizirani z vodno paro ali
gama žarki,

3. podsklop: dializatorji s hemofan-
sko membrano, sterilizirani z vodno pa-
ro ali gama žarki,

4. podsklop: dializatorji s poliamidno
membrano, sterilizirani z vodno paro ali
gama žarki,

5. podsklop: igle za dializo,
6. podsklop: sterilni set za priključi-

tev in odključitev,
7. podsklop: dezinfekcijska sredstva.
5. (c) Znesek in način plačila za razpi-

sno dokumentacijo: 8.000 SIT, samo ne-
gotovinsko na podračun pri Upravi RS za
javna plačila 01100-6030278379, sklic na
številko 16/06-03.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 23. 4. 2003 do 10. ure.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 035-7/03-23 Ob-91888
V javnem razpisu za dobavo pisarniške-

ga in računalniškega materiala objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 18, z dne 21. 2.
2003, Ob-88489 se zaradi spremembe



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 35 / 11. 4. 2003 / Stran 1929

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni (oziroma 90 dni v pogojih
začasnega financiranja) od uradnega preje-
ma računa na naročnikov naslov.

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

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 izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec prijave,

– da ima izpolnjeno, podpisano in žigo-
sano prilogo o referencah ponudnika in da
ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izja-
vo – potrdilo ponudnikovega pogodbenega
partnerja o vestnih in kvalitetno ter po pravi-
lih stroke opravljenih pogodbenih določilih,

– da ima podpisano in žigosano izjavo o
zagotavljanju naročnikovih zahtev,

– da ima podpisano in žigosano izjavo o
predložitvi bančnih garancij (za resnost po-
nudbe in dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznostih) v II. fazi javnega razpisa in

– da nima blokiranega transakcijskega ra-
čuna v preteklih 6 mesecih od vštevši dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: takoj po priznani usposobljenosti, se bo
izvedla II. faza javnega razpisa, za dobavo
hrane za pse za prvih 12 mesecev.

12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
javnega naročila bo ocenjevalni kriterij za
izbiro izvajalca za dobavo hrane za pse, naj-
nižja vrednost ponudbe; v primeru dveh ali
več enakih vrednosti ponudbe, pa se bo
izbrala ponudba, ki bo vsebovala za naroč-
nika ugodnejše pogoje (kot na primer: bo-
ljša vsebnost sestave hrane od razpisanih
zahtev, daljši plačilni rok idr.), ki bodo razvi-
dni iz posameznih pozivov kandidatom, v II.
fazi javnega naročila in jih bodo morali vpi-
sovati v svoje ponudbe.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
telefaks 01/431-90-35.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 4. 2003.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 4290/03 Ob-91695
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadno-

va 3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža računalniške in mrežne
opreme v ocenjeni vrednosti 69,200.000
SIT (brez DDV).

(b) Kraj dobave: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse

skupaj: za sklop računalniška oprema:
36,000.000 SIT, za sklop mrežna oprema:
20,200.000 SIT, za sklop specifični tiskal-
niki in kuvertirke: 13,000.000 SIT

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v obdobju
od leta 2003 do 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Elektro Gorenj-
ska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nad-
stropje, soba št. 212, po predhodni eno-
dnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali faksu
04/20-83-600, z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov in obvezno navedbo dav-
čne številke.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 15.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na tran-
sakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 6. 5. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka
Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od pogodbene vrednosti, bančna ga-
rancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% od pogodbene vre-
dnosti, bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% od pogod-
bene vrednosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja so po planu naročnika.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predložiti ponud-
be predvidoma dva meseca po odpiranju
prijav. Odločitev o izbiri bo predvidoma 30
dni po opiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Ob-91705
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski

potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška ce-

sta 160, 1000 Ljubljana, telefon
01/58-22-500, faks 01/51-22-550,
e-pošta: Mail@LPP.si.

razpisne dokumentacije 6 dni ali manj pred
rokom, določenim za predložitev ponudb v
skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZJN-1
podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer:
datum, v katerem morajo kandidati predlo-
žiti ponudbe in datum odpiranja ponudb:

– 18. 4. 2003 do 10. ure (rok za pre-
dložitev ponudb),

– 18. 4. 2003 ob 12. uri (odpiranje po-
nudb).

Upravna enota Ljubljana

Št. 404-08-93/2002-2 Ob-91435
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva pl. 25,

Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– mladi psi – briketirana hrana,
– mladi psi – konzervirana hrana,
– odrasli psi – konzervirana hrana,
– odrasli psi – briketirana hrana,
– odrasli psi – lahka briketirana hrana,
– odrasli psi – briketirana za pse s

posebnimi potrebami,
– razni dodatki za pse (npr.: piškoti,

biskviti itd.),
– dodatki za pse razni (za žvečenje

in nego zobovja),
– dodatna dietna hrana.
(b) Kraj dobave: Vojašnica Primoži, Pri-

moži, 1338 Kočevska Reka.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora vsebovati celoten
razpisan asortima!

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo veljala tri leta, pogodbe se bodo
sklepale za razpisano 12 mesečno dobavo!

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, zahteva za
razpisno dokumentacijo: Boštjan Purkat,
tel. 01/471-25-86, faks 01/431-90-35,
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, dodatne informacije: Mar-
jeta Kordiš, tel. 01/471-23-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 88/2003-OMP) na tekoči ra-
čun 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, številko javnega raz-
pisa, sklic na številko, podatek o telefonski
in telefaks številki) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 22. 4. 2003, do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Ministrstvo za obrambo RS, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba MORS
88/2003-OMP, za dobavo hrane za pse“.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material, podrobneje naveden v razpi-
sni dokumentaciji:

– sklop 1: pisarniški potrošni material,
– sklop 2: računalniški potrošni material,
– sklop 3: obrazci in tiskovine.
(b) Kraj dobave: Javno podjetje Ljub-

ljanski potniški promet, d.o.o., Celovška ce-
sta 160, 1000 Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko predložijo prijave
za posamezni sklop ali za vse tri sklope, ne
morejo pa predložiti prijave le za del posa-
meznega sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost bo
ponudnikom priznana za obdobje treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: na sedežu Javnega po-
djetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ce-
lovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu, II.
nadstropje, soba št. 211, Silva Papež.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 03100 1005605502, z name-
nom nakazila “plačilo razpisne dokumenta-
cije za JN 01/03“ ali na glavni blagajni Jav-
nega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, III. nadstropje.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 9. 5. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javno podjetje Ljubljanski potni-
ški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja bodo zahtevana v II. fazi.

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

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

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 je v zadnjih 5 letih s pisarniškim
materialom oskrboval najmanj 10 pogodbe-
nih partnerjev z letno vrednostjo dobave za:

– sklop št. 1: nad 5 mio SIT,
– sklop št. 2: nad 5 mio SIT,
– sklop št. 3: nad 10 mio SIT;

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste pisarniškega materi-
ala iz posameznega sklopa,

– da ima stalne zaloge za več kot 10%
razpisane ocenjene količine pisarniškega
materiala,

– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok,
– da dobavni rok za posamezni sklop ne

bo daljši za:
– sklop št. 1: od 2 dni,
– sklop št. 2: od 2 dni,
– sklop št. 3: od 10 dni

po pisnem naročilu naročnika, fco skla-
dišče naročnika – razloženo,

– da za sklop 2 zagotavlja (kolikor prila-
ga ponudbo za sklop 2) dobavo originalnih
tonerjev za tiskalnike,

– da zagotavlja kontrolo kakovosti pisar-
niškega materiala,

– da rok za rešitev reklamacije ne bo
daljši od 5 dni od prejema pisnega obvesti-
la naročnika o reklamaciji,

– da ponudnik zagotavlja prevzem in od-
voz iztrošenih tonerjev za tiskalnike (kolikor
prilaga ponudbo za sklop 2),

– da ni dal neresničnih in zavajajočih po-
datkov,

– da so ponudbi priloženi vsi dokumen-
ti, navedeni v 7. poglavju te razpisne doku-
mentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 6. 6. 2003 in 17. 6. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
je merilo najnižja skupna vrednost ponud-
benega predračuna za posamezni sklop pi-
sarniškega materiala.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Št. 81/02 Ob-91860
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
elektronskih tablic za sistem ABC na av-
tocestah v Republiki Sloveniji.

(b) Kraj dobave: Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, Ljubljana.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum za-
četka 31. 7. 2003, predvideni datum za-
ključka 28. 2. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo ponudniki lahko dobijo na naslo-
vu: DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206. Strokovne informacije
posreduje Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.
- DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Ljubljana, tel.
01/30-68-204.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z

virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo“.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 15. 5. 2003 do 12. ure.

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

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja za resnost ponudbe bodo
zahtevana v 2. fazi omejenega postopka.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni dobavitelj
oziroma skupina dobaviteljev lahko predloži
ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila
v skladu s 47. členom ZJN-1.

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:

11. Obvezni pogoji za ugotavljanje
sposobnosti ponudnika, z navedbo doku-
mentov, ki dokazujejo izpolnjevanje zahte-
vanih pogojev: ponudnik mora dokazati, da
izpolnjuje pogoje navedene v nadaljevanju
(skladno z 41. členom ZJN–1, ter pogoje,
ki jih določa naročnik). Izpolnjevanje pogo-
jev se dokazuje z listinami, ki morajo biti
originali ali overjene fotokopije ter ne smejo
biti starejše od 30 dni in jih je potrebno
priložiti ponudbi.

Obvezni pogoji za ugotavljanje spo-
sobnosti so:

11.1. ustrezna finančna sposobnost
ponudnika (dokumenti: – revidirane bilance
stanja ali izkazi uspeha za zadnja tri leta, ki
dokazujejo podatek o skupnem letnem pro-
metu podjetja in – BON 1 in BON 2; s.p.–
odločba o odmeri davka iz dejavnosti, če te
še ni prejel pa samo napoved davka iz de-
javnosti:

11.1.1. povprečni letni promet ponudni-
ka v zadnjih treh letih (izpolniti obrazec 4.f) v
višini najmanj 100,000.000 SIT (sredstva
morebitnih podizvajalcev se ne bodo upoš-
tevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpol-
njevanja zgoraj navedenega pogoja; sredstva
skupine izvajalcev, ki so predložili skupno
ponudbo se seštevajo, da se ugotovi skupna
sposobnost izpolnjevanja pogoja),

11.2. ponudnik (skupaj z morebitnim
podizvajalcem) mora imeti ustrezno kapaci-
teto dobave blaga, in sicer najmanj 50.000
elektronskih tablic letno,

11.3. ustreznost elektronskih tablic v
skladu z Zahtevami za dobavo elektronskih
tablic za sistem ABC na AC v RS (10 kom
vzorcev elektronskih tablic)

12. Način ocenjevanja referenc
12.1. reference ponudnika: ponudnik

mora dokazati, da je že dobavil najmanj
10.000 elektronskih tablic letno in ki že
delujejo v sistemu ABC v Sloveniji ali v kate-
rem drugem sistemu.
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Upoštevane bodo samo reference,
potrjene s strani naročnikov. Nezadostne
reference so izključitveni razlog.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 1. 6. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 15. 7. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: v 2. fa-
zi oddaje javnega naročila po omejenem
postopku bo edino merilo za ocenitev po-
nudb najnižja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

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

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po
omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. 03/310385 Ob-91553
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljub-

ljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbira kandidatov
za izdelavo strokovnih podlag grajene-
ga javnega dobra na območjih katastr-
skih občin v Mestni občini Ljubljana po
omejenem postopku.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: v 2. fazi omejenega
postopka bo izdelava strokovnih podlag
grajenega javnega dobra potekala posto-
poma.

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: kandidatom bo
priznana usposobljenost za dobo 3 let.

8. (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, Ljubljana,
Alenka Mihelčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT na tran-
sakcijski račun št. 01261-0100000114, z
oznako MOL - izvrševanje proračuna, sklic

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. 10/3-8/2002-2003 Ob-91559
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

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

na št. 00-121-19000-03, s pripisom JR -
03/310385.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 28. 4. 2003, do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalma-
tinova 1, Ljubljana, I. nadstropje, soba 101.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančni garanciji za resnost ponudbe in za
dobro izvedbo posla bosta zahtevani v II.
fazi omejenega postopka.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: poleg obveznih pogojev mora
ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje:

– kadrovska usposobljenost ponudnika,
– reference,
– tehnična opremljenost.
14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v II. fazi bo izvedba naloge potekala
postopoma.

16. Merila za ocenitev ponudb: v II.
fazi bo merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

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

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

Mestna občina Ljubljana

3. Datum izbire: 7. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: obvezilni material:
1. sklop – material za oskrbo rane,
2. sklop – operacijski material,
3. sklop – material za fiksacijo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. sklop – material za oskrbo rane: Ka-

stor Medical Dental d.o.o., Vošnjakova 6,
1000 Ljubljana,

2. sklop – operacijski material in 3. sklop
– material za fiksacijo: Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop – material za oskrbo rane:

20,804.711,50 SIT brez DDV,
2. sklop – operacijski material in 3. sklop

– material za fiksacijo: 15,010.842,77 SIT
brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – material za oskrbo rane:

21,848.704,90 SIT brez DDV; 899.836,20
SIT brez DDV;

2. sklop – operacijski material:
9,827.964,15 SIT brez DDV; 6,590.585
SIT brez DDV;

3. sklop – material za fiksacijo:
9,552.435,47 SIT brez DDV; 832.941 SIT
brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kot nepravilne so bile zavrnjene tri
ponudbe.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-91576
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve, Ce-

lje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 5,

3000 Celje, tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.

3. Datum izbire: 17. 3. 2003
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in na-

ravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
za obdobje od 1. 4. 2003 do 31. 5. 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

skupina 7: S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
2316 Zgornja Ložnica,

skupina 8: Vrtnarstvo Celje, d.o.o., Ljub-
ljanska 93, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
skupina 7: 2,287.397 SIT,
skupina 8: 2,868.180 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb:
skupina 7: 3,
skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
skupina 7: 3,033.768 SIT; 2,287.397

SIT.
skupina 8: 3,012.593,50 SIT; 2,868.180

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 4. 2003.

Vrtec Anice Černejeve Celje

Št. 1525-03 Ob-91587
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 26. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: obnova vodovoda - cona F (Trg Fran-
ca Fakina - Trg revolucije).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– najnižja cena - 80 točk,
– plačilni pogoji - 10 točk,
– izkušnja z naročnikom - 5 točk,
– garancijska doba - 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: IBT PIN d.o.o. Trbov-
lje, Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 23,716.548,33
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,215.366,17 SIT brez DDV,
23,716.548,33 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: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 4. 2003.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o., Trbovlje

Št. 371-02-27/2002/3-3221 Ob-91599
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 5 osebno-dostavnih vozil.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edino in osnovno merilo je
najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Renault Slovenija d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: skupna vre-
dnost pogodbe je 12,750.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 16,380.000 SIT, 12,750.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za pravosodje
Uprava Republike Slovenije

za izvrševanje kazenskih sankcij

Št. 1/2001 Ob-91636
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.

1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.

3. Datum izbire: 7. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

splošni pisarniški material in predpisani
obrazci, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina A: DZS Divizija trgovina d.d.
Ljubljana, MK trgovina d.d. Ljubljana,

– skupina B: DZS Divizija trgovina d.d.
Ljubljana, MK trgovina d.d. Ljubljana,

– skupina C: DZS Divizija trgovina d.d.
Ljubljana, Cankarjeva založba d.d. Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 1,142.638,54 SIT;

1,261.511,66 SIT
– skupina B: 485.109,02 SIT;

864.429,52 SIT,
– skupina C: 1,021.532,75 SIT;

1,034.055,98 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina A: 1,441.972,86 SIT;

1,142.638,54 SIT,
– skupina B: 922.106,94 SIT;

485.109,02 SIT,
– skupina C: 1,126.504,41 SIT;

1,021.532,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze

omenjenega postopka v Uradnem listu
RS, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 4
z dne 19. 1. 2001, Ob-42230.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

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

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 2/2001 Ob-91637
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.

1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/882-34-00, faks 02/884-23-93.

3. Datum izbire: 17. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pralna in čistilna sredstva, papirna
konfekcija in vrečke iz plastičnih mate-
rialov, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina A: MBS d.o.o. Piran; Ecolab
d.o.o. Maribor,

– skupina B: Ecolab d.o.o. Maribor;
Dentacom d.o.o. Velenje,

– skupina C: Paloma d.d. Sladki vrh; Eu-
ropap d.o.o. Ljubljana,

– skupina D: E.L.F. Lampret Franc Šmar-
tno pri Slovenj Gradcu; Koroška trgovina
d.d. Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 1,898.368,80 SIT;

2,548.859,70 SIT
– skupina B: 975.093 SIT; 997.740 SIT,
– skupina C: 2,018.782,80 SIT;

2,041.029,60 SIT,
– skupina D: 1,187.520 SIT;

1,505.801,38 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina A: 4,093.715,04 SIT;

1,898.368,80 SIT
– skupina B: 2,890.605,43 SIT;

975.093 SIT
– skupina C: 2,405.339,83 SIT;

2,018.782,80 SIT,
– skupina D: 1,929.417 SIT; 1,187.520

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze

omenjenega postopka v Uradnem listu
RS, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 4
z dne 19. 1. 2001, Ob-42231.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

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

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 3/2001 Ob-91639
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.

1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/882-34-00, faks 02/884-23-93.

3. Datum izbire: 10. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, Splo-
šna bolnišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina A: Mlekarna Celeia d.o.o., Pet-
rovče; Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,

– podskupina B/a: Gramis d.o.o., M.
Sobota, Era d.d. Velenje, Poslovni sistem
Mercator d.d. Ljubljana, Družina Cvahte Lo-
če in Hrustel Janez Žalec,

– podskupina B/b: Gramis d.o.o., M. So-
bota, Era d.d., Velenje, Poslovni sistem Mer-
cator d.d., Ljubljana in Cetko Milan Velika
Nedelja,

– skupina C: Koroške pekarne d.d., Dra-
vograd; Žito d.d., Ljubljana

– skupina D: Žito d.d. Ljubljana; Era
d.d., Velenje; Mlinotest d.d. Ajdovščina,

– skupina E: Kmetija Grace Vuhred; Me-
ja d.d., Šentjur,
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– podskupina F/a: Koroško kmetijska
gozdarska zadruga z.b.o, Slovenj gradec;
KZ Laško z.o.o., Laško,

– podskupina F/b: Ribarnica Popič Šu-
ler Gordna s.p., Slovenj Gradec,

– podskupina F/c: Celjske mesnine
d.d., Celje; Koroško kmetijska gozdarska
zadruga z.b.o., Slovenj Gradec; Pivka d.d.,
Košana,

– podskupina F/d: Perutnina Ptuj d.d;
Koroško kmetijska gozdarska zadruga
z.b.o., Slovenj Gradec;

– skupina G: Ribarnica Popič Šuler Gor-
dana s.p., Slovenj Gradec; Ljubljanske mle-
karne d.d., Ljubljana,

– skupina H: Era d.d., Velenje; Koroške
trgovine d.d., Radlje ob Dravi; Droga d.d.,
Izola; Kolinska d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 5,702.729,51 SIT;

5,814.598,55 SIT,
– podskupina B/a: priznana usposoblje-

nost, dodelitev naročila na podlagi teden-
skih cenikov,

– podskupina B/b: priznana usposoblje-
nost, dodelitev naročila na podlagi teden-
skih cenikov,

– skupina C: 4,229.037,05 SIT;
4,400.415,02 SIT,

– skupina D: 1,493.760,41 SIT;
1,708.889,29 SIT; 1,379.217,80 SIT,

– skupina E: 553.350 SIT; 583.200 SIT,
– podskupina F/a: 11,130.188,28 SIT;

11,429.145,88 SIT,
– podskupina F/b: 1,016.299,29 SIT,
– podskupina F/c: 2,373.746,73 SIT;

2,628.824,09 SIT; 1,032.156,37 SIT,
– podskupina F/d: 3,349.901,97 SIT;

3,379.968,67 SIT,
– skupina G: 2,081.002,69 SIT;

2,587.866,70 SIT,
– skupina H: 8,923.590,96 SIT;

8,974.198,44 SIT; 2,053.217,77 SIT;
3,634.722,23 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina A: 5,814.598,55 SIT;

5,702.729,51 SIT,
– podskupina B/a: priznana usposoblje-

nost, dodelitev naročila na podlagi teden-
skih cenikov,

– podskupina B/b: priznana usposoblje-
nost, dodelitev naročila na podlagi teden-
skih cenikov,

– skupina C: 4,547.535 SIT;
4,229.037,05 SIT,

– skupina D: 1,708.889,29 SIT;
1,493.760,41 SIT,

– skupina E: 742.628,25 SIT; 553.350
SIT,

– podskupina F/a: 11,712.564,15 SIT;
11,130.188,28 SIT,

– podskupina F/b: – SIT; 1,016.299,29
SIT,

– podskupina F/c: 3,371.304,95 SIT;
2,373.746,73 SIT,

– podskupina F/d: 3,943.241,27 SIT;
3,349.901,97 SIT,

– skupina G: 2,587.866,70 SIT;
2,081.002,69 SIT,

– skupina H: 9,187.296,31 SIT;
8,923.590,96 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave prve faze
omenjenega postopka v Uradnem listu
RS, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 4
z dne 19. 1. 2001, Ob-42232.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

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

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-91654
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, telefon 01/477-91-00, te-
lefaks 01/283-33-43.

3. Datum izbire: 18. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava pisarniškega ma-
teriala in sanitarne konfekcije; Univerza v
Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva
60, 1000 Ljubljana, Nacionalni veterinarski
inštitut: Enota Kranj, Kranjska cesta 16,
4202 Naklo, Enota Nova Gorica, Pri hrastu
18, 5000 Nova Gorica, Enota Novo mesto,
Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto, Eno-
ta Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, Eno-
ta Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje,
Enota Murska Sobota, Lendavska 27, 9000
Murska Sobota, Enota Maribor, Šentiljska
cesta 109, 2000 Maribor, Enota Ljubljana,
Cesta v Mestni log 51 a, 1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 82 točk, plačilni
rok do 7 točk, dobavni rok do 6 točk, stro-
kovna priporočila/reference do 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop: pisarniški ma-
terial: 1/1 – DZS d.d., Mali trg 6, 1000
Ljubljana, 1/2 – ZRIM-KO d.o.o., Dolenj-
ska cesta 194, 1000 Ljubljana; 2. sklop:
sanitarna konfekcija: 2/1 – Sava trade d.d.,
Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, 2/2
– ZRIM-KO d.o.o., Dolenjska cesta 194,
1000 Ljubljana, 2/3 – Kotorna d.o.o., Brn-
čičeva 19 e, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 1. sklop: 1/1
– 17,657.419,31 SIT, 1/2 –
18,713.679,20 SIT; 2. sklop: 2/1 –
3,696.427,80 SIT, 2/2 – 3,430.080 SIT,
2/3 – 1,765.020 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1. sklop: 21,492.815,73 SIT,
3,102.780 SIT, 2. sklop: 3,815.879,76 SIT,
1,765.200 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ker je naročnik za dobavo pisarni-
škega materiala in sanitarne konfekcije iz-
bral več pogodbenih dobaviteljev, se je ob-
vezal, da bo od vsakega pogodbenega do-
bavitelja dobavil blago v vrednosti najmanj
20% orientacijske pogodbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Št. 462-02/59-6/2003/0520-010 Ob-91664
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Datum izbire: 2. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup 1447 moških in 392 ženskih
letnih čevljev.

Dobava čevljev bo po razpisanih lokaci-
jah naročnika, in sicer po posameznih ca-
rinskih uradih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za izdelavo in dobavo mo-
ških letnih in ženskih letnih čevljev je bil izbran
ponudnik Alpina d.d., Strojarska 2, Žiri.

7. Pogodbena vrednost:
– za izdelavo in dobavo moških letnih

čevljev 12,137.436 SIT,
– za izdelavo in dobavo ženskih letnih

čevljev 2,347.296 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
Naročnik je oddal javno naročilo po po-

stopku s pogajanji brez predhodne objave v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

10. Vrednost najvišje in najnižje 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: 4. 4. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 01/2002 Ob-91720
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jeseni-

ce.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 17. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil in materiala
za prehrano, Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina X. zelenjava
sveža in naravno kisana, podskupina 3
krompir: Kmetija Janez Štular, Strahinj 135,
4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 823.515 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,320.000 SIT, 823.515 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55962.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 03/2002 Ob-91722
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jeseni-

ce.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 6. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava nezdravstvene-
ga potrošnega materiala, Splošna bolni-
šnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina C ostali mate-
rial, podskupina 1 a material za čiščenje:
Sava Trade d.d., Trgovina in storitve, Cesta
v Mestni log 90, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,166.440,05
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,697.631,79 SIT, 4,166.440,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55961.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 17123-06-403-89/2002 Ob-91749
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, telefaks 472-57-91.
3. Datum izbire: 23. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je izdelava in
dobava delov policijskih uniform, in sicer:

Sklop Naziv artikla

1 Srajca zimska modra – dolgi rokav
Srajca poletna modra – kratek rokav
Srajca poletna bela – kratek rokav
Srajca letna siva – dolgi rokav

2 Čevlji nizki moški –
poliuretanski podplat
Čevlji nizki moški – usnjen podplat

3 Čevlji polvisoki moški
4 Čevlji terenski
5 Uniforma delovna – kombinezon
6 Čelada za motorista zaprta z

mikrokombinacijo
7 Nogavice poletne

Nogavice zimske
Dokolenke

8 Pulover zimski moder
Pulover poletni

9 Kombinezon negorljiv
10 Vreča spalna
11 Kravata modra – samovezna

Kravata modra – regatka
12 Anorak dežni
13 Hlače dežne SE

Kraj dobave: artikli pod sklopi št. 1, 2, 3,
4, 7, 8 in 11 se dobavljajo po posameznih
policijskih enotah oziroma postajah. Za osta-
le artikle je kraj dobave na Ministrstvu za
notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 18
pravočasnih ponudb. Naročnik je ugotovil,
da v štirih ponudbah niso predloženi vsi za-
htevani dokumenti, zato so bile le-te izloče-
ne iz nadaljnjega postopka. Naročnik je za
posamezen sklop izbral najugodnejšo po-
nudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave,
in sicer na podlagi edinega merila cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 6: Compaco d.o.o. Koroška
46, 3320 Velenje;

– za sklop 11: Modna kravata Gjergjek,
Gregorčičeva 38, 9000 Murska Sobota;

– za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
in 13 javni razpis ni uspel.

7. Pogodbena vrednost:
Pogodbena vrednost za sklop 6 znaša

32,868.000 SIT z DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 11 znaša

21,236.040 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 6: 34,464.211,97 SIT z DDV,

32,868.000 SIT z DDV.
– za sklop 11: 28,380.960 SIT z DDV,

21,236.040 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 106 z dne 6. 12. 2002,
Ob-82618.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 96-97 z dne 15. 11.
2002, Ob-81195.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 44/1088/2003 Ob-91758
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 26. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava, dobava in montaža jekle-
nih konstrukcij za objekt RTP
400/220/110 kV Divača.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku. Merila: skupna po-
nudbena cena (80%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference izvajalca del, za dela v
RTP 110 kV in nad 110 kV (15%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d.,
Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 61,749.994,68
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,465.400 SIT, 56,490.060 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 34 z dne 6. 5.
2002, Ob-68451.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

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

Št. 27/6-6/2002-2003 Ob-91778
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

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

3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: material za imobilizacijo:
1. sklop – ovoji mavčni,
2. sklop – ovoji sintetični,
3. sklop – podloge za mavec,
4. sklop – opornice,
5. sklop – ostalo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana: 1. sklop – ovoji mavčni, 3. sklop
– podloge za mavec, 4. sklop – opornice,

– Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana: 2. sklop – ovoji sintetični.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop – ovoji mavčni, 3. sklop – pod-

loge za mavec, 4. sklop – opornice:
3,095.328,28 SIT brez DDV,

2. sklop – ovoji sintetični: 1,847.240 SIT
brez DDV,

5. sklop: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – ovoji mavčni: 2,677.932,50

SIT; 1,737.463,90 SIT brez DDV,
2. sklop – ovoji sintetični: 2,242.099

SIT; 1,847.240 SIT brez DDV,
3. sklop – podloge za mavec:

1,565.101,50 SIT; 1,348.265,10 SIT brez
DDV,

4. sklop – opornice: 38.275, SIT;
9.599,28 SIT brez DDV,

5. sklop – ostalo: 801.600 SIT; 519.760
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: 7. 4. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 50486/03 Ob-91811
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/478-56-55,
elektronski naslov: GP.MF@gov.si.

3. Datum izbire: 21. 2. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: oprema in storitve za evidentiranje
delovnega časa in kontrolo pristopov v
Ministrstvu za finance.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: tehnične lastnosti ponujene
opreme (utež 50%); status ponudnika, ka-
drovske zmogljivosti, njegovo finančno sta-
nje in poslovne povezave s področja po-
nudbe (utež 20%); komercialni pogoji (utež
20%); servisiranje ponujene opreme (utež
10%). Izbrana je bila najugodnejša ponud-
ba glede na merila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: G7 Družba za varova-
nje d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 17,586.868,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,084.302,82 SIT, 17,586.868,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 4. 2003.
Ministrstvo za finance

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 403-07-004/02-121 Ob-91558
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,

1217 Vodice.
3. Datum izbire: 24. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ulice Ob
šoli v središču naselja Vodice – dolžine
150 m z odsekovno ureditvijo pločnika,
prenovo vodovoda in izgradnjo kanali-
zacije s črpališčem, javne razsvetljave,
elektrovoda, CATV in plinovoda.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbor ponudnika
so bili ponudnikova cena, reference in ga-
rancijski rok. Izbrani ponudnik je zbral najvi-
šje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gratel d.o.o. Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 39,014.826 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcu: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 68,326.148,86 SIT, 39,014.826
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: 3. 4. 2003.

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Št. 465-10-0001/2003-300 Ob-91677
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Sloven-

ske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.

3. Datum izbire: 21. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadaljevalna dela na
gradu Slovenske Konjice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Koning d.o.o.,Mestni trg
7, Slovenske Konjice.

7. Pogodbena vrednost: 36,659.636,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 70% ponudbena cena, 15% refe-
rence ponudnika, 15% plačilni pogoji,naju-
godnejša ponudba.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Občina Slovenske Konjice

Št. 01/02 Ob-91757
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.

3. Datum izbire: 27. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega
sistema Vinska Gora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila najugodnejša ponudba je najcenej-
ša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop 1: Veko z.o.o., Stari trg 36, Ve-
lenje,

– sklop 2: Vegrad d.d., Prešernova 9a,
Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 98,950.852,32 SIT,
– sklop 2: 102,805.865,76 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 148,892.905,10 SIT,

98,950.852,32 SIT,
– sklop 2: 124,803.199,44 SIT,

102,805.865,76 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročniku: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003, Št.
403-07-004/02-67, Ob-86108.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum pošiljanja zahteve za obja-
vo: 1. 4. 2003.

Občina Vodice

Št. 266-135/2002 Ob-91656
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 17. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja objektov viso-
kogradnje na Mednarodnem mejnem
prehodu Obrežje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Gro-
suplje d.d., Emonska cesta 8, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 999,520.010
SIT z vključenim 20% DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 1.167,787.794,60 SIT;
999,520.010 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 110-112 z dne
20. 12. 2002; Ob-84015.

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

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Št. 351-05-1/2003 Ob-91661
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 13. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrt-
niških in instalacijskih del za izgradnjo
hangarja na Brniku.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. ponudbena cena – do
100 točk; 2. kvalitetno in pravočasno oprav-
ljene gradnje oziroma storitve v zvezi z de-
javnostjo, ki je predmet javnega naročila v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe –
skupaj največ 23 točk; 3. splošni garancij-
ski rok za izvedena dela – do 4,8 točke.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Gro-
suplje d.d., Emonska 8, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
534,214.584,10 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 575,814.136 SIT; 534,214.584,10 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 5/27 Ob-91774
1. Naročnik: Komunala Koper,

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

6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.

3. Datum izbire: 20. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih
del, zemeljskih del in gradbenih del za
sanacijo kanalizacije v Izletniški ulici in
Strmi poti v Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, garancij-
ski rok, plačilni pogoji in rok izvršitve del,
izbrani ponudnik je ponudil ekonomsko naj-
ugodnejšo ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Stavbenik d.o.o., Ulica
15. maja 16, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
48,926.495,64 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 51,255.365,27 SIT oziroma
48,926.495,64 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 4. 2003.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 134/02 Ob-91784
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova ceste
R1-216/1367 skozi Muljavo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 224,709.837
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 243,355.063 SIT, 224,709.837 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 465-10-0001/2003-300 Ob-91786
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske

Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Ko-
njice.

3. Datum izbire: 21. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadaljevalna dela na
gradu Slovenske Konjice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Koning d.o.o., Mestni trg
7, Slovenske Konjice.

7. Pogodbena vrednost: 36,659.636,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 70% ponudbena cena, 15% reference
ponudnika, 15% plačilni pogoji, najugodnej-
ša ponudba.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Občina Slovenske Konjice

Št. 110-1/03 Ob-91806
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 11. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zaščita avtoceste Hruši-
ca - Vrba pred padajočim kamenjem in
snežnimi plazovi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PUH - Podjejte za ureja-
nje hudournikov d.o.o., Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 167,103.507,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 180,936.513,60 SIT,
167,103.507,60 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: 4. 4. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-91807
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 18. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba sanacije viaduk-
ta Derviše VA 155 in VA 156 v km AC
odseka 054 Logatec-Unec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
202,525.785,36 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 208,947.454,20 SIT, 198,646.046,40
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudba ponudnika z najnižjo po-
nudbeno ceno ni bila izbrana, ker je bila
nepravilna.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-91808
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC priključek Celje - za-
hod (Lopata) - izvajanje gradbenih del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J.V. CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje + GIZ Gradis Ljubljana + Gradis
Nizke gradnje d.d. Maribor + Cestno podje-
tje Maribor + SCT d.d. Ljubljana + Primorje
d.d. Ajdovščina - sklop I; J.V. GIZ Gradis
Ljubljana + CM Celje d.d., Lava 42, 3000
Celje + Gradis Nizke gradnje d.d. Maribor +
Cestno podjetje Maribor + SCT d.d. Ljublja-
na + Primorje d.d. Ajdovščina - sklop II.

7. Pogodbena vrednost: sklop I:
2.195,395.973,98 SIT; sklop II
1.376,100.943,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– sklop I - povezovalna cesta jug - 2

ponudbi,
– sklop II - AC priključek in servisni plato

Lopata - 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– sklop I: 2.227,769.512,40 SIT,
2.195,395.973,98 SIT,

– sklop II: 3.624,299.254,56 SIT,
1.376.100.943,70 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 64-66 z dne 26. 7. 2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

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

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 03/03 Ob-91570
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: revitalizaci-

ja elektro opreme in nadzora transporta
premoga (1A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo ni bilo odda-
no, naročnik je ovrednotil vse ponudbe kot
nepravilne.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
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: 1. 4. 2003.
Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 09/03 Ob-91571
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: sanacija

stropa na kotlu 2 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi
pogoji do 100 točk; naročilo je bilo oddano
kandidatu, ki je prejel največje število točk.

7. Pogodbena vrednost: 84,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 84,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek s pogajanji brez predho-
dne objave (2. točka prvega odstavka
20. člena ZJN-1).

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.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-91672
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje Hra-

stnik d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 27. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve z

jamskim nakladalcem.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: izbor najugodnejšega ponu-
dnika po tem postopku se ni izvedel. Raz-
log: cene prejetih ponudb niso v skladu z
razpoložljivimi sredstvi oziroma kalkulativni-
mi postavkami.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
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: 3. 4. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Trbovlje

Ob-91673
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje Hra-

stnik d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 27. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve z

jamskim kamionom - demperjem.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: izbor najugodnejšega ponu-
dnika po tem postopku se ni izvedel. Raz-
log: cene prejetih ponudb niso v skladu z
razpoložljivimi sredstvi oziroma kalkulativni-
mi postavkami.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Himomontaža d.o.o., Ču-
farjeva ul. 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 11,930.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 13,200.000 SIT, 11,930.800 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: 1. 4. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 19/03 Ob-91572
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: izvajanje to-

plotnih izolacij (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: AB Alojz Bertalanič s.p.,
Tržaška cesta 9, 1370 Logatec.

7. Pogodbena vrednost: 23,997.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 25,452.000 SIT, 23,997.600 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: 1. 4. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 01/2003 Ob-91574
1. Naročnik: Republika Slovenija, MF,

Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-27-00, faks 01/478-27-43.

3. Datum izbire: 31. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev vzdr-

ževanja in dopolnjevanja aplikacijskega
sistema RDZ (register davčnih zavezancev)
za leto 2003 in 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edini usposobljeni ponudnik
je Ixtlan Team d.o.o., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ixtlan Team d.o.o., Ker-
snikova 2, 1000 Ljubljana.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.
Trbovlje

Št. 90315-2/2003-9 Ob-91702
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. Datum izbire: 19. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. skeniranje arhiva zemljiškega ka-

tastra: območje 2003 – 1,
4.2. skeniranje arhiva zemljiškega

katastra: območje 2003 – 2,
4.3. skeniranje mejnih načrtov in vek-

torizacija mejne črte z Avstrijo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– skeniranje arhiva zemljiškega katastra:

območje 2003 – 1: izvajalec je Monolit
d.o.o., Letališka 17, 1000 Ljubljana,

– skeniranje arhiva zemljiškega katastra:
območje 2003 – 2: izvajalec je DFG Consul-
ting d.o.o., Pivovarniška 11, 1000 Ljubljana,

– skeniranje mejnih načrtov in vektoriza-
cija mejne črte z Avstrijo: izvajalec je Mono-
lit d.o.o., Letališka 17, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– 26,077.500 SIT,
– 19,672.500 SIT,
– 1,360.039 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: podizvajalec sodelu-
je samo pri prvi in drugi nalogi, izvaja 72,5%
vrednosti celotne prve naloge in 26% vre-
dnosti celotne druge naloge.

9. Število prejetih ponudb: 2; 2; 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: vrednost najvišjih ponudb:
– 27,246.000 SIT,
– 20,790.500 SIT,
– 1,564.000 SIT.
Vrednost najnižjih ponudb je navedena v

7. točki te objave.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 4. 2003.
Geodetska uprava Republike

Slovenije

Št. 90315-3/2003-8 Ob-91703
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. Datum izbire: 19. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. zaključna dela - zajem za namen

uveljavitve DKN: območje 2003 – 3,
4.2. zaključna dela - zajem za namen

uveljavitve DKN: območje 2003 – 4,
4.3. zaključna dela - zajem za namen

uveljavitve DKN: območje 2003 – 5.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– zaključna dela - zajem za namen uve-

ljavitve DKN: območje 2003 – 3: izvajalec
je Igea d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,

– zaključna dela - zajem za namen uve-
ljavitve DKN: območje 2003 – 4: izvajalec
je Geodetski zavod Celje d.o.o., Ulica XIV.
divizije 10, 3000 Celje,

– zaključna dela - zajem za namen uve-
ljavitve DKN: območje 2003 – 5: izvajalec
je Geodetski zavod Slovenije, Zemljemer-
ska ulica 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– 8,005.000 SIT,
– 5,341.000 SIT,
– 9,351.725 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: prva naloga: 27,7%;
druga naloga: 22,4%; tretja naloga: 19%.

9. Število prejetih ponudb: 2; 2; 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: vrednost najvišjih ponudb:
– 8,900.000 SIT,
– 5,840.000 SIT,
– 10,400.000 SIT.
Vrednost najnižjih ponudb je navedena v

7. točki te objave.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 4. 2003.
Geodetska uprava Republike

Slovenije

Št. 1/2002 Ob-91735
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodnikov trg 5,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-22-10, faks
01/43-43-564.

3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: finančne

storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: višina sredstev, obrestna
mera, ročnost in vračanje, zavarovanja.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hypo Alpe Adria Bank.

7. Pogodbena vrednost: 75 mio EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
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: /

Parkirišča JP d.o.o.

Št. 29/1079/2003 Ob-91759
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 28. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

gramske nadgradnje portala nadzorne-
ga centra za relejno zaščito Elektro-Slo-
venije, d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javnem razpisu naročnik
ni prejel vsaj dveh pravilnih ponudb, zato
razpis ni uspel.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje 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: 4. 4. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 149/02 Ob-91785
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. Datum izbire: 10. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

konzultantskih storitev pri investicijah.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša po-
nudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: DDC svetovanje inže-
niring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 1.091,128.704
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.128,381.500 SIT, 1.091,128.704 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 4. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 78/02 Ob-91787
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
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4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-
nanje kontrole kvalitete za “Ureditev ce-
ste Kalce-Logatec G2-102/1460 1.
sklop“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis TEO d.d., Šmar-
tinska 134a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,226.160 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,003.699 SIT, 2,817.120 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/03 Ob-91804
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 4. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predlog lo-

kacijskega načrta za Vrba – Černivec
(Peračica).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila: reference s področja razpisanih del,
odgovorni nosilec naloge, odgovorni nosi-
lec v delovni ekipi in ponudbena cena raz-
pisanih del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: LUZ – Ljubljanski urbani-
stični zavod, Vojkova 57, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,560.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 47,581.920 SIT in 10,560.000 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: 4. 4. 2003.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/03 Ob-91805
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 4. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokuemtnacije PGD, PZI, PZR za
čelno CP Dragotinci na AC odseku Le-
nart – Beltinci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe

je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Projekt d.d., Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 11,952.480 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,859.320 SIT, 11,952.480 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: 4. 4. 2003.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 003/2003 Ob-91815
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-02-000, faks
07/49-22-888.

3. Datum izbire: 20. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba sa-

nacije streh na IB-115 in IB-123 v NEK v
Remontu 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naroči-
la: usposobljenost in razpoložljivost doku-
mentacije za delo – do 30 točk; ustrez-
nost programa zagotovitve kvalitete – do
10 točk; reference – do 30 točk in cena –
do 30 točk. Glede na ocenjevalne kriteri-
je, ki so bili zasnovani na način, kot je bil
naveden v razpisni dokumentaciji št.
NAB.LN-003/2003, je največ točk pridobi-
lo podjetje SCT, d.d., Ljubljana, Mladinska
89, 1000 Ljubljana.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Mla-
dinska 89, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 22,015.625
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,992.168,75 SIT, 18,150.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5, z dne 17. 1. 2003, Ob-85710.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 4. 2003.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 002/2003 Ob-91816
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 20. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedbo sa-

nacije 6. prelivnega polja jezu v NE Kr-
ško v času remonta 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: a) usposobljenost in razpo-
ložljivost dokumentacije za delo do 30 točk,
b) ustreznost programa zagotovitve kvalite-
te do 10 točk, c) reference do 30 točk, d)
cena do 30 točk. Ponudnik je bil izbran, ker
je po zgoraj navedenih merilih dobil najvišje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vender, Šlandrov trg 1,
3310 Žalec.

7. Pogodbena vrednost: 4,841.880 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: dela bo izvajalec iz-
vajal sam.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 12,749.927,14 SIT, 4,841.880 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 4. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 001/2003 Ob-91817
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 20. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

klimatskih, grelnih in čistilnih naprav v
NE Krško v letu 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: a) usposobljenost in razpo-
ložljivost dokumentacije za delo do 30 točk,
b) ustreznost programa zagotovitve kvalite-
te do 10 točk, c) reference do 30 točk, d)
cena do 30 točk. Ponudnik je bil izbran, ker
je po zgoraj navedenih merilih dobil najvišje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ESOT d.o.o., Kersnikova
21, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 11,648.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: dela bo izvajalec iz-
vajal sam.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,238.886,40 SIT, 11,648.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 4. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Podelitev koncesij

Ob-91556
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in
102/00) in 9. člena Odloka o gospodarskih
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nikov z namenom varstva zraka, zdravstvene
in protipožarne zaščite.

4. Obseg koncesije:
a) krajevno: koncesija se podeljuje za ob-

močje celotne Občine Gornja Radgona,
b) količinsko: storitve koncesije se zago-

tavljajo za ca. 3.000 gospodinjstev.
5. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj: ne.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Trajanje koncesije: koncesijsko razmer-

je se sklepa za določen čas, za dobo 5 let.
8. a) Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija in do-
datne informacije: pisno na Občino Gornja
Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Rad-
gona.

b) Čas, v katerem se lahko zahteva razpi-
sno dokumentacijo: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure v tajništvu občinske uprave, do
2. 5. 2003.

c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: cena razpisne dokumentacije je
3.000 SIT. V znesek ni vključen DDV; plačilo
na podlagi računa ob predhodnem posredo-
vanju podatkov (firma, naslov, davčna št., dav-
čni zavezanec) na TRR Občine Gornja Rad-
gona, št. 01229-0100012643.

9. a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je do vključno 12. 5. 2003 do 11. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Gornja Radgona, Partizan-
ska 13, 9250 Gornja Radgona, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2003 ob 12. uri; velika sejna soba Ob-
čine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna ga-
rancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: razvidno iz
razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša: ne.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je registriran pri pristojnem državnem
organu države, v kateri ima sedež,

– da izpolnjuje pogoje za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa,

– da ni proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvi-
dacijski postopek ali drug soroden postopek
(po ZFPPod),

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
razpisa ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem in njegovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba,
s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet tega razpisa,

– da je poravnal davke, prispevke in dru-
ge obvezne državne ali lokalne dajatve, v skla-
du s predpisi države ali lokalne skupnosti, v
kateri ima sedež,

– da je finančno in poslovno sposoben,
– da razpolaga z ustreznimi kadri, potre-

bnimi za izvedbo koncesije,
– da razpolaga z zadostnim obsegom po-

trebnih sredstev za delo oziroma da razpola-

– dokazila o izpolnjevanju pogojev po
5. točki razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe za pre-
gledovanje, nadzorovanje in čiščenje kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka na območju Mestne občine
Murska Sobota;

– izhodiščna tarifa dimnikarskih storitev in
način letnega usklajevanja cen;

– predlog odškodnine, ki jo je koncesio-
nar pripravljen plačevati koncedentu;

– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Merila za izbiro koncesionarja:
– ponujena izhodiščna tarifa dimnikarskih

storitev in način letnega usklajevanja cen -
60 točk;

– reference o dosedanjem delu na podro-
čju dejavnosti, za katero se podeljuje konce-
sija - 20 točk;

– ponujena odškodnina, ki jo je koncesio-
nar pripravljen plačevati koncedentu - 10
točk;

– druge posebne ugodnosti ponudnika -
10 točk.

9. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane v zapečateni ovojnici na
naslov Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, Murska Sobota s pripisom “Ne
odpiraj - koncesija - dimnikarska služba“.

10. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta prispe-
le do vključno 6. 5. 2003 do 12. ure.

11. Javno odpiranje ponudb bo 6. 5.
2003 ob 12.30, v sejni sobi Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2, I. nadstropje -
urad župana.

12. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cedent z upravno odločbo v roku 30 dni po
odpiranju ponudb. Ponudba mora biti veljav-
na 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Vse dodatne informacije lahko ponu-
dniki dobijo na Mestni občini Murska Sobota,
oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter
gospodarske javne službe, pri Nadi Cvet-
ko-Torok, univ. dipl. inž. gradb., tel.
02/522-16-17.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
1. 4. 2003.

Mestna občina Murska Sobota

Ob-91697
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00),
36. člena Zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Ur. l. RS, št. 32/93) in 19. člena Odlo-
ka o dimnikarski službi na območju Občine
Gornja Radgona (Ur. l. RS, št. 4/00) objavlja
župan Občine Gornja Radgona

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne gospodarske javne službe

pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in

zračnikov z namenom varstva zraka,
zdravstvene in protipožarne zaščite
1. Koncedent: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov koncedenta: Partizanska 13,

9250 Gornja Radgona, tel. 02/561-16-71,
faks 02/564-38-14.

3. Predmet koncesije: opravljanje obvez-
ne gospodarske javne službe dimnikarstvo,
ki obsega pregledovanje, nadzorovanje in či-
ščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zrač-

javnih službah v Mestni občini Murska Sobo-
ta (Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99) ter
8. člena Odloka o načinu izvajanja gospodar-
ske javne službe za pregledovanje, nadzoro-
vanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka na ob-
močju Mestne občine Murska Sobota (Ura-
dni list RS, št. 64/97) objavlja Mestna občina
Murska Sobota

javni razpis
za podelitev koncesije za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva

zraka, na območju Mestne občine
Murska Sobota

1. Koncedent: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

2. Predmet koncesije: izvajanje gospodar-
ske javne službe za pregledovanje, nadzoro-
vanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka (dimni-
karska služba).

3. Območje izvajanje koncesije: celotno
območje Mestne občine Murska Sobota.

4. Trajanje koncesije: določen čas, za do-
bo 5 let z možnostjo podaljšanja.

5. Koncesionar mora za opravljanje kon-
cesije izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni re-
gister ali samostojni podjetnik, prijavljen pri
ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji;

– da je registriran in ima dovoljenje za
opravljanje dejavnosti;

– da razpolaga z zadostnim številom kadra
za opravljanje koncesionarske dejavnosti;

– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije;

– da predloži reference o dosedanjem
delu;

– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano
in kvalitetno opravljanje koncesionirane de-
javnosti;

– da opravlja storitve v skladu s cenikom;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne

inšpekcije omogoči strokovni in finančni nad-
zor in nadzor nad zakonitostjo dela;

– da redno predloži koncedentu letna po-
ročila o poslovanju;

– da upošteva tehnične, stroškovne, or-
ganizacijske in druge standarde ter normati-
ve za opravljanje storitev dimnikarske službe;

– da zagotovi pogoje za vodenje katastra
emisije škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak,
v skladu s predpisi;

– da zagotovi pravočasna letna poročila o
meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obrato-
vanjem onesnažujejo zrak in o tem redno ob-
vešča upravo Mestne občine Murska Sobota
in inšpekcijske službe;

– da spoštuje zahteve, definirane z odlo-
kom in koncesijsko pogodbo ter veljavnimi
predpisi;

– da odgovarja za škodo, ki jo pri opravlja-
nju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske slu-
žbe povzročijo pri njem zaposleni delavci upo-
rabnikom ali drugim osebam.

6. Razpisno dokumentacijo je mogoče za-
htevati vsak delovni dan, do vključno 6. 5.
2003. Predhodno pa je potrebno plačati raz-
pisno dokumentacijo na transakcijski račun
št. 01280-0100011405, v znesku 15.000
SIT. Potrdilo o vplačilu je potrebno predložiti
ob dvigu razpisne dokumentacije.

7. Vsebina ponudbe:
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ga z ustrezno tehnično opremo in zadostnim
obsegom potrebnih sredstev za izvedbo kon-
cesije,

– da ima dokazilo, s katerim izkazuje,
da ima ali bo imel zagotovljen ustrezen po-
slovni prostor na območju Občine Gornja
Radgona,

– da je usposobljen za vodenje katastra in
evidenc dimnikarske službe ter da razpolaga
z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo
vodenje,

– da se obveže zavarovati proti odgovor-
nosti za škodo, ki jo z opravljanjem dimnikar-
ske službe lahko povzroči uporabnikom ali
drugim osebam,

– da predloži elaborat o opravljanju dejav-
nosti z vidika kadrov, organizacije dela, stro-
kovne opremljenosti, sposobnosti vodenja ka-
tastra, finančno-operativnega vidika in razvoj-
nega vidika.

15. 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 dimnikarski službi (Ur. l. SRS, št. 16/74
in Ur. l. RS, št. 14/90), Pravilnik o rokih in
načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih na-
prav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter
o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Ur.
l. RS, št. 70/96), Uredba o oskrbi malih kuril-
nih naprav pri opravljanju javne službe pregle-
dovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih na-
prav, dimovodnih in prezračevalnih naprav za-
radi varstva zraka (Ur. l. RS, št. 2/02), Odlok
o dimnikarski službi na območju Občine Gor-
nja Radgona (Ur. l. RS, št. 4/00).

c) Ali morajo pravne osebe navesti imena
in strokovne kvalifikacije osebja, odgovorne-
ga za izvedbo storitev: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
90 dni od dneva odpiranja. Koncedent bo
sprejel odločitev v roku 30 dni od dneva odpi-
ranja ponudb z upravno odločbo.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena stori-
tve 70 točk, način usklajevanja cen 20 točk
in reference 10 točk.

18. Morebitne druge informacije: /
19. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo:

4. 4. 2003.
Občina Gornja Radgona

Ob-91775
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih knezov

9, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za izva-
janje gospodarske javne službe za pre-
gledovanje, nadzorovanje in čiščenje ku-
rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka (dimnikarska dejav-
nost) v Mestni občini Celje za obdobje
naslednjih 5 let – storitve I B, št. kategorije:
27. druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
sklopov ni predvidena, saj se podeli le ena
koncesija.

5. Kraj izvedbe: celotno območje Mestne
občine Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
koncedent ne dovoli oddaje variantnih po-
nudb, saj se štejejo kot nesprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se po-
deljuje za pet let od datuma sklenitve konce-
sijske pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunalna direkcija
Mestne občine Celje, Prešernova ulica 27,
3000 Celje, Bojan Sedlar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
četrtka med 8. in 14. in v petek med 8. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT, ki že vključuje
DDV na TRR Komunalne direkcije Mestne
občine Celje, št. 01211-0100002855,
obvezen sklic na številko
28-75108-7141009-80000103.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. junij 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalna direkcija Mestne obči-
ne Celje, Prešernova ulica 27, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. junij 2003 ob 9. uri v prostorih Ko-
munalne direkcije Mestne občine Celje, Pre-
šernova ulica 27, 3000 Celje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ne.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: konce-
sionar zagotavlja sredstva za opravljanje go-
spodarske javne službe iz cene storitev dim-
nikarske službe, ki jih zaračunava neposre-
dno uporabnikom storitev. Podrobneje po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): po razpisni doku-
mentaciji.

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: koncesionar mora ves čas oprav-
ljanja koncesije izpolnjevati naslednje pogo-
je: da je pravna oseba, vpisana v sodni regi-
ster ali samostojni podjetnik, prijavljen pri
ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji;
da je registriran za opravljanje dejavnosti; da
razpolaga z zadostnim številom strokovnega
kadra za opravljanje koncesionirane dejavno-
sti; da je ustrezno tehnično opremljen za iz-
vajanje koncesije; da predloži reference o do-
sedanjem delu; podrobneje po razpisni do-
kumentaciji.

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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l.
RS, št. 32/93 in 30/98); Zakon o varstvu
okolja (Ur. l. RS, št. 32/93, 1/96, 56/99);
Zakon o dimnikarski službi (Ur. l. SRS, št.
16/74 in 14/90); Zakon o varstvu pred poža-
rom (Ur. l. RS, št. 71/93 in 87/01); Zakon o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,

29/94, 82/94, 20/98, 32/98 in 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01, popr.
59/01 in 93/02); Obrtni zakon (Ur. l. RS, št.
50/94, 36/00, 61/00 in 42/02); Uredba o
listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podo-
bnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 108/00 in
16/01); Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00, popr. 102/00), vendar samo v skla-
du s 133. členom; Odlok o gospodarskih jav-
nih službah v občini Celje (Ur. l. RS, št. 30/94
in 34/00); Odlok o organiziranosti in izvaja-
nju lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št.
46/96); Pravilnik o načinu čiščenja ali pre-
gledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prez-
račevalnih naprav ter o meritvah dimne ali dru-
ge emisije kurišč (Ur. l. SRS, št. 1/76); drugi
normativni akti Republike Slovenije in Mestne
občine Celje ter minimalni standardi, ki se
nanašajo na predmet koncesije.

(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 do
1. avgusta 2003; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 10. junij 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
izbiro ponudb je ekonomsko najugodnejša
ponudba. Glede na to, kako bo ponudnik iz-
polnil posamezna (pod)merila, bo na podlagi
tabel, ki so navedene v razpisni dokumenta-
ciji, pridobil ustrezno število točk. Ponudba
tistega ponudnika, ki bo skupno zbrala naj-
več točk, bo ocenjena kot ekonomsko naju-
godnejša ponudba. V primeru izenačenih po-
nudb ima dosedanji koncesionar prednost.
Podrobneje po razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: javni razpis bo veljaven, če se bo prijavil
samo en ponudnik; izbrani koncesionar mora
izvajati koncesijo pod naslednjimi pogoji: da
zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kako-
vostno opravljanje koncesionirane dejavno-
sti; da opravlja storitve v skladu s cenami, ki
jih potrjuje pristojni občinski organ; da zago-
tavlja zadostno število strokovnih kadrov in za
izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih
sredstev; da na zahtevo koncedenta ali pri-
stojne inšpekcije omogoči strokovni in finan-
čni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela;
da predloži koncedentu letna poročila o revi-
ziji poslovanja; da upošteva tehnične, stro-
škovne, organizacijske in druge standarde za
opravljanje koncesije; da zagotovi pogoje za
vodenje katastra emisije škodljivih snovi, ki
onesnažujejo zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav v skladu s predpisi; da zagotovi pravo-
časna letna poročila o meritvah kurilnih na-
prav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in
o tem redno obvešča občinski upravni organ,
pristojen za okolje in pristojne inšpekcijske
služba; da koncedentu enkrat letno plača mi-
nimalni koncesijske dajatve (odškodnine) v
višini 3,000.000 SIT ali višji ponujeni zne-
sek; podrobneje po razpisni dokumentaciji.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: Ur. l. RS, št. 16-18 z dne 21. 2.
2003.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. april 2003.

Mestna občina Celje
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Javni razpisi

Ob-91782
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev

poslovanja za vzpodbujanje razvoja na po-
dročju varstva okolja (Ur. l. RS, št. 117/00,
24/01, 106/01, 102/02 in 33/03), Ekolo-
ško razvojni sklad Republike Slovenije, jav-
ni sklad, objavlja

spremembo
javnega razpisa za kreditiranje naložb
za zmanjšanje onesnaževanja zraka in

drugih okoljskih naložb občanov
26OB02A

Javni razpis za kreditiranje naložb za
zmanjšanje onesnaževanja zraka in drugih
okoljskih naložb občanov 26OB02A, (Ur. l.
RS, št. 41/02 in 83/02), se spremeni ta-
ko, da se v 2. točki (“Višina razpisanih sred-
stev”) besedilo “1 milijardo SIT” nadomesti
z besedilom “1,2 milijarde SIT”.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Št. 404-03-23/2003 Ob-92009
Na podlagi določb Zakona o raziskoval-

ni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 in 88/02),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99 in 46/01), Zakona o ratifi-
kaciji Sporazuma o znanstvenem in tehno-
loškem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Bosne in Her-
cegovine (Ur. l. RS, št. 17/96, MP 4/96),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Svetom ministrov Bo-
sne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi,
izobraževanju in znanosti (Ur. l. RS, št.
69/00, MP 17/00) in na podlagi Protokola
četrtega zasedanja Skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercego-
vino z dne 4. 12. 2002, Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in ter Bosno
in Hercegovino v letih 2004 in 2005

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov

(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
raziskovalcev iz BiH, ki izvajajo skupne razi-
skovalne projekte, in sicer: krajši obiski do
12 dni in daljši obiski od 1 do 3 mesecev.

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:

– prevozne stroške za slovenske razisko-
valce ob obiskih v BiH;

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevni-

ce za raziskovalce iz BiH ob obiskih v Slo-
veniji (kratki obiski do 12 dni);

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 400 ∈ mesečno v SIT (za
namene dnevnic) za raziskovalce iz BiH (dol-
gi obiski od 1 do 3 mesecev).

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in raz-
vojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);

– vodja projekta mora izpolnjevati pogo-
je iz Zakona o raziskovalno in razvojni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);

– predlogi projektov se morajo navezova-
ti na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport financirane programe dela JRO, ali s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na
področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev), oziroma s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno – te-
hnološke projekte (navesti šifre in naslove
projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financi-
ranja predvidenih raziskav;

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

a) izpolnjene in podpisane obrazce s po-
datki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih in njihove referen-
ce,

b) kratka življenjepisa slovenskega in vo-
dje projekta iz BiH z najpomembnejšimi pu-
blikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo
na vsebino projekta,

c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja

raziskav na slovenski strani (navedba pro-
jekta/programa, ki je osnova sodelovanja),

e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.

6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje

Predlog izbora prijav za nadaljnjo obrav-
navo pri pristojnem mednarodnem organu,
to je skupnem odboru za znanstveno in te-
hnološko sodelovanje med Slovenijo in BiH,
pripravi imenovani slovenski del navedene-
ga odbora, pri čemer upošteva ovrednote-
nje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma
programov. Navedeno ovrednotenje vklju-
čuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
znanstveno odličnost in/ali aplikativnost ra-
ziskav, potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU, uporabnost pro-
jekta v praksi oziroma gospodarstvu, refe-
rence vodje projekta in raziskovalne skupi-
ne, vključenost mladih raziskovalcev, izved-
ljivost projekta.

Odločitev o izboru prijav za sofinancira-
nje sprejme skupni odbor za znanstveno-te-
hnološko sodelovanje med RS in BiH.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.

8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2004.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za

sofinanciranje znanstveno-tehnološkega so-
delovanja med Republiko Slovenijo ter Bo-
sno in Hercegovino v letih 2004 in 2005«,
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojni-
cah in z označbo vlagatelja na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Slavi
Krušič, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te vloge, do vključno 16. junija 2003 do
14. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la strokovna komisija.

11. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
petek, 20. junija 2003 ob 9. uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni predvidoma do konca leta
2003 po zasedanju skupnega odbora.

14. Razpisna dokumentacija bo po ob-
javi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo
vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in
15. uro pri Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg
OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse dodatne
informacije pri Slavi Krušič (tel.
01/478-46-71).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-03-24/2003 Ob-92010
Na podlagi določb Zakona o raziskoval-

ni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 in 88/02),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99 in 46/01), Zakona o ratifi-
kaciji Sporazuma o znanstvenem in tehno-
loškem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Češke republike (Ur. l.
RS, št. 31/96, MP 8/96) in na podlagi
Protokola četrtega zasedanja Skupnega od-
bora za znanstveno in tehnološko sodelo-
vanje med Republiko Slovenijo in Češko
republiko z dne 9. 10. 2002, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Sloveni-
je, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Češko

republiko v letih 2004 in 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov

(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne razi-
skovalne projekte, in sicer: krajši obiski do
12 dni in daljši obiski od 1 do 3 mesecev.

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:

– prevozne stroške za slovenske razisko-
valce ob obiskih na Češkem;
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– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevni-
ce za češke raziskovalce ob obiskih v Slo-
veniji (kratki obiski do 12 dni);

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 440 ∈ mesečno v SIT (za
namene dnevnic) za češke raziskovalce
(dolgi obiski od 1 do 3 mesecev).

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in raz-
vojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);

– vodja projekta mora izpolnjevati pogo-
je iz Zakona o raziskovalno in razvojni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);

– predlogi projektov se morajo navezova-
ti na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport financirane programe dela JRO, ali s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na
področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev), oziroma s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno – te-
hnološke projekte (navesti šifre in naslove
projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financi-
ranja predvidenih raziskav;

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

a) izpolnjene in podpisane obrazce s po-
datki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih in njihove referen-
ce,

b) kratka življenjepisa slovenskega in če-
škega vodje projekta z najpomembnejšimi
publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanaša-
jo na vsebino projekta,

c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja

raziskav na slovenski strani (navedba pro-
jekta/programa, ki je osnova sodelovanja),

e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.

6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje

Predlog izbora prijav za nadaljnjo obrav-
navo pri pristojnem mednarodnem organu,
to je skupnem slovensko-češke odboru za
znanstveno in tehnološko sodelovanje, pri-
pravi imenovani slovenski del navedenega
odbora, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov oziroma
programov. Navedeno ovrednotenje vklju-
čuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
znanstveno odličnost in/ali aplikativnost ra-
ziskav, potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU, uporabnost pro-
jekta v praksi oziroma gospodarstvu, refe-
rence vodje projekta in raziskovalne skupi-
ne, vključenost mladih raziskovalcev, izved-
ljivost projekta.

Odločitev o izboru prijav za sofinancira-
nje sprejme skupni slovensko-češki odbor
za znanstveno-tehnološko sodelovanje.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.

8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2004.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega so-
delovanja med Republiko Slovenijo in Če-
ško republiko v letih 2004 in 2005«, mora-
jo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Slavi Krušič, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te vloge, do vključno 16. junija 2003 do
14. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la strokovna komisija.

11. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
sredo, 18. junija 2003 ob 9. uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni predvidoma do konca leta
2003 po zasedanju skupnega odbora.

14. Razpisna dokumentacija bo po objavi
tega javnega razpisa objavljena tudi na splet-
nih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak
delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro
pri Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg OF 13,
tel. 01/478-46-76. Vse dodatne informacije
pri Slavi Krušič (tel. 01/478-46-71).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-03-25/2003 Ob-92011
Na podlagi določb Zakona o raziskoval-

ni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 in 88/02),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98, 48/99 in 46/01), Zakona o ratifika-
ciji Sporazuma o sodelovanju na področju
kulture, vzgoje in izobraževanja, znanosti in
tehnike med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Francije (Ur. l. RS-MP, št.
4/93), Protokola devetega zasedanja sku-
pnega slovensko-francoskega odbora za
znanost in tehnologijo, podpisanega 10. de-
cembra 2002 v Ljubljani, Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko

Francijo v letu 2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in francoskih raziskoval-
cev, v okviru skupnih slovensko-francoskih
projektov v obdobju 1. 1. 2004 do 31. 12.
2004 (kratki obiski do 12 dni, dolgi obiski
od enega meseca do 3 mesecev).

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:

– prevozne stroške za slovenske razisko-
valce ob obiskih v Republiki Franciji,

– stroške bivanja v domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevni-
ce za francoske raziskovalce ob obiskih v
Republiki Sloveniji (kratki obiski do 12 dni),

– stroške bivanja v domu podiplomcev
in 400 evrov mesečno, v SIT protivrednosti
(za namene dnevnic) za francoske razisko-
valce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi
obiski – od enega meseca do 3 mesecev).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov biva-
nja v Republiki Franciji in prevoznih stroških
francoskih partnerjev ob obiskih v Republiki
Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji.

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in raz-
vojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);

– vodja projekta mora izpolnjevati pogo-
je iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 96/02);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva RS za šolstvo,
znanost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva RS za šolstvo,
znanost in šport financirane oziroma sofi-
nancirane projekte temeljnega in aplikativ-
nega raziskovanja, ali odobrene mednaro-
dne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju razi-
skav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma s strani Ministrstva RS za gospo-
darstvo sofinancirane razvojno-tehnološke
projekte (obvezno pri vseh navesti šifre in
naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja predvidenih raziskav;

– vloge se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene ra-
ziskave.

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

a) izpolnjene in podpisane obrazce s po-
datki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih ter njihove refe-
rence;

b) kratka življenjepisa slovenskega in
francoskega vodje projekta, z najpomem-
bnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki
se nanašajo na vsebino projekta;

c) opis projekta;
d) navedbo osnovnih virov financiranja

raziskav na slovenski strani (navedba pro-
jekta/programa, ki je osnova sodelovanja);

e) pregled predlaganih obiskov za leto
2004.

6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje

Predlog izbora prijav za nadaljnjo obrav-
navo pri pristojnem mednarodnem organu,
to je skupnem slovensko-francoskem od-
boru za znanstveno in tehnološko sodelo-
vanje, pripravi imenovani slovenski del na-
vedenega odbora, pri čemer upošteva ovre-
dnotenje kvalitete raziskovalnih projektov
oziroma programov. Navedeno ovrednote-
nje vključuje: pomen rezultatov raziskav za
družbeni in gospodarski razvoj Republike
Slovenije, znanstveno odličnost za družbe-
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ni in/ali aplikativnost raziskav, potencialne
možnosti za vključitev v raziskovalne projek-
te EU, uporabnost projekta v praksi oziro-
ma gospodarstvu, reference vodje projekta
in raziskovalne skupine, vključenost mladih
raziskovalcev in izvedljivost projekta.

Odločitev o izboru prijav za sofinancira-
nje sprejme skupni slovensko-francoski od-
bor za znanstveno-tehnološko sodelovanje.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15 milijonov SIT.

8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je dve leti, izjemoma se lahko po-
daljšajo v 3. leto – leto valorizacije. Nosilci
projektov se morajo na javni razpis prijaviti
za vsako leto posebej. Predvideni rok za-
četka izvajanja je januar 2004.

9. Slovenski in francoski nosilec morata
vložiti prijavi v dogovorjenem roku za prvo,
drugo ali tretje leto sodelovanja.

10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Re-
publiko Francijo v letu 2004: prvo leto ozi-
roma drugo leto oziroma tretje leto”, morajo
vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Sloveni-
je, Alenka Kocjan, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na.

Vloge morajo prispeti, ne glede na način
prenosa, v glavno pisarno Ministrstva RS za
šolstvo, znanost in šport do vključno pone-
deljka, 5. maja 2003, do 15. ure, kolikor
se kandidati prijavljajo prvič, do vključno
torka, 2. septembra 2003, do 15. ure, v
kolikor se prijavljajo za drugo leto sodelova-
nja (podaljšanje), in do vključno ponede-
ljka, 2. junija 2003, do 15. ure, kolikor se
prijavljajo za tretje leto sodelovanja (poda-
ljšanje – valorizacija).

11. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la strokovna komisija.

12. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
četrtek, 8. maja 2003, za prvo leto, v četr-
tek, 4. septembra 2003, za drugo leto, in v
četrtek, 5. junija 2003, za tretje leto.

14. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni predvidoma do konca leta
2003.

15. Francoski partner mora prav tako od-
dati prijavo pristojnemu francoskemu orga-
nu (GIDE, CNRS).

16. Razpisna dokumentacija bo po ob-
javi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport Republike Slovenije, vlagatelji
pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi
razpisa med 9. in 15. uro, pri Danijeli Šin-
kovec, MŠZŠ RS, Trg OF 13, tel.
01/478-46-76. Dodatne informacije: Alen-
ka Kocjan, tel. 01/178-46-00/89, elektron-
ska pošta: alenka.kocjan@gov.si.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-92007
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi

sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96 in
67/01; v nadaljevanju: zakon), Pravilnika o
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
ter regionalnih razvojnih spodbud samou-
pravnim lokalnim skupnostim in regionalnim
razvojnim agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02;
v nadaljevanju: pravilnik), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike Slo-
venije za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja (Ur. l. RS,
št. 45/02; v nadaljevanju: Splošni pogoji)
ter sklepa Vlade RS, z dne 3. 4. 2003, o
poslovnem in finančnem načrtu Javnega
sklada za leto 2003 objavlja Javni sklad Re-
publike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
želja (v nadaljevanju: Javni sklad)

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje podjetniških projektov,
ki se izvajajo na razvojno omejevanih

obmejnih območjih
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugo-

dnih posojil in nepovratnih sredstev Javnega
sklada projektom podjetniškega značaja.

2. Upravičenci (fizične osebe in pravni
subjekti) morajo projekt izvajati na razvojno
omejevanih obmejnih območij ob mejah z
Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško in
imajo dejavnost registrirano po Zakonu o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01,
59/01, 50/02, 93/02; v nadaljevanju:
ZGD) oziroma po Zakonu o zadrugah (Ur. l.
RS, št. 13/92, 7/93, 13/93, 22/94,
35/96; v nadaljevanju: ZZad). Občine iz
razvojno omejevanih obmejnih območij so
določene v točki 3.b iz 3. člena Uredbe o
vrednostih meril za določitev območij s po-
sebnimi razvojnimi problemi in določitvi ob-
čin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št.
59/00).

3. Višina razpisanih sredstev
– 450,000.000 SIT ugodnih posojil,
– 150,000.000 SIT nepovratnih sred-

stev.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Podpore se namenjajo začetnim inve-

sticijskim projektom podjetniškega značaja,
ki se izvajajo na razvojno omejevanih ob-
mejnih območjih s posebnimi razvojnimi
problemi (Uredba o vrednostih meril za do-
ločitev območij s posebnimi razvojnimi pro-
blemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila; Ur. l. RS, št. 59/00).

Občine iz razvojno omejevanih obmejnih
območji so: Bistrica ob Sotli, Brežice, Can-
kova, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črno-
melj, Dobrovnik-Dobronak, Dornava, Gori-
šnica, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš-Hodos,
Ilirska Bistrica, Kanal, Kobarid, Kobilje, Ko-
čevje, Kostel, Kozje, Kuzma, Lendava, Lju-
tomer, Loška dolina, Loški Potok, Majšperk,
Markovci, Metlika, Mežica, Moravske Topli-
ce, Odranci, Ormož, Osilnica, Podčetrtek,
Podlehnik, Podvelka, Puconci, Ravne na
Koroškem, Razkrižje, Rogaška Slatina, Ro-
gašovci, Rogatec, Šalovci, Šentjernej,
Šmarje pri Jelšah, Velika Polana, Videm,
Zavrč, Žetale.

2. Projekti podjetniškega značaja mora-
jo izboljšati konkurenčnost, omogočati

tehnološko prenovo in specializacijo ter
boljšo prilagoditev tržnemu poslovanju.

3. Upravičenci: pravico kandidiranja na
razpisu imajo gospodarske družbe, samo-
stojni podjetniki posamezniki in obrtniki, re-
gistrirani z dejavnostjo po ZGD-ju, zadruge
ter začetniki (ki morajo pogoje za opravlja-
nje dejavnosti izpolnjevati ob dokončanju
investicijskega projekta in bodo dejavnost
registrirali po ZGD oziroma Zzad). Upravi-
čenci morajo dejavnost opravljati v Republi-
ki Sloveniji in projekt izvajati na navedenih
območjih.

4. Nameni dodeljevanja sredstev: sred-
stva se dodeljujejo začetnim projektom v
proizvodne in storitvene objekte ter opre-
mo, ter lahko zajemajo investicije v sledeča
osnovna sredstva (priznani stroški):

– stroški nakupa zemljišč,
– stroški komunalnega in infrastruktur-

nega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– nakup strojev in opreme.
Sredstva se po tem razpisu ne dodelijo

za:
– investicijski projekti na področju pri-

delave kmetijskih pridelkov, ribištva, jeklar-
stva in premogovništva,

– nakup rabljene opreme, ki je že amor-
tizirana,

– za plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu,

– stroške javne uprave,
– stroške promocije,
– stroške poslovanja,
– sredstva, ki se ne amortizirajo (obrat-

na sredstva).
Financirani investicijski projekti v proiz-

vodne ter storitvene objekte ter opremo, se
morajo:

– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,

– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amor-

tizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogo-

jih,
– ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku

projekta.
5. Do spodbud niso upravičena podje-

tja, samostojni podjetniki posamezniki, za-
druge ter obrtniki, ki so v skladu z Zakonom
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02, 93/02)
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega ka-
pitala družbe. Sredstva se tem upravičen-
cem ne dodelijo.

6. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi že
prejel javna sredstva Republike Slovenije in
le-ta presegajo 40% in več vrednosti pro-
jekta. Zgornja meja intenzivnosti pomoči
40% velja ne glede na to iz katerih javnih
virov je bila pomoč prijavljenemu projektu
odobrena.

III. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo

za sredstva na obrazcu Javnega sklada vr-
ste B. Obrazec je sestavni del razpisne do-
kumentacije. Obrazcu morajo biti priložene
priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni sklad
od upravičenca in so navedene v poglavju



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 35 / 11. 4. 2003 / Stran 1945

V. tega razpisa in na posameznem obrazcu
za prijavo.

2. Upravičenec mora k obrazcu in za-
htevanim prilogam iz poglavja V. tega razpi-
sa priložiti še:

– poslovni načrt, če je vrednost projekta
do vključno 7 mio SIT,

– investicijski program, če je vrednost
projekta nad 7 mio SIT, v skladu z Uredbo o
enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja (Ur.
l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99).

Poslovni načrt in investicijski program
morata vsebovati izračun upravičenosti pro-
jekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in
ekonomskih kazalcev (doba vračanja inve-
sticijskih sredstev, neto sedanja vrednost,
interna stopnja donosnosti, analiza bilance
uspeha in stanja za obdobje projekta).

3. Minimalna višina investicijskih projek-
tov javnega razpisa ne sme biti nižja od
5,000.000 SIT, minimalna višina skupno za-
prošenih sredstev (posojilo in nepovratna
sredstva) pa ne nižja od 2,000.000 SIT.

4. Posamezen upravičenec lahko po tem
razpisu pridobi skupno največ 40,000.000
SIT sredstev, od tega 30,000.000 SIT poso-
jila in 10,000.000 SIT nepovratnih sredstev.

5. Projekt oziroma faza projekta sme biti
začeta največ eno leto pred objavo javnega
razpisa ter mora biti finančno realizirana v
skladu z določili črpanja posojilnih in nepo-
vratnih sredstev.

6. Sredstva po tem razpisu se dodelijo v
kombinaciji nepovratnih in posojilnih sred-
stev.

IV. Finančni pogoji
1. Projekt bo s strani javnega sklada so-

financiran v višini do največ 40% priznanih
stroškov investicijskega projekta. Delež po-
sojila v finančni konstrukciji je lahko največ
30% priznane investicijske vrednosti, delež
nepovratnih sredstev pa je lahko največ 10%
od priznane investicijske vrednosti.

2. Posojilni pogoji: doba odplačevanja
posojila do 15 let (moratorij ni vključen),
obrestna mera TOM+2,0% in do dvoletni
moratorij na odplačevanje glavnice posoji-
la, obresti v času moratorija niso subvenci-
onirane.

3. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.

4. Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, z možnostjo refundacije ra-
čunov za dela, izvršena največ eno leto pred
objavo tega javnega razpisa iz lastnih virov,
praviloma največ v višini 30% dodeljenega
posojila. Če je predložena gradbena situa-
cija, mora biti priloženo tudi dokazilo o pla-
čilu. Za nadzorni organ, ki je situacijo potr-
dil, pa mora biti priloženo tudi dokazilo o
njegovi strokovni usposobljenosti. Upravi-
čenec lahko v obliki gotovine porabi največ
20% dodeljenega posojila, a ne več kot
400.000 SIT.

5. Posojila ni mogoče najeti za refinan-
ciranje obstoječih kreditov pri poslovnih
bankah. Posojilo pa se lahko porabi za re-
fundacijo računov in situacij plačanih iz krat-
koročnih kreditov, najetih in vloženih v inve-
sticijski projekt, ki je predmet vloge po tem
razpisu, vendar praviloma največ v višini
40% dodeljenega posojila.

6. Črpanje nepovratnih sredstev se vrši
na podlagi dokumentacije za dela izvršena

največ eno leto pred objavo tega javnega
razpisa, in sicer v obliki refundacije raču-
nov, praviloma do celote.

7. Črpanje dodeljenih sredstev je v kom-
binaciji posojilnih in nepovratnih sredstev.
Način črpanja je tak, da se praviloma obe
vrsti sredstev črpata uravnoteženo in pod po-
gojem, da je odstop od ene vrste sredstev
avtomatično odstop od druge vrste sredstev.

8. Prejemnik spodbud mora prispevati
najmanj 25% začetne vrednosti projekta v
obliki lastnih sredstev.

9. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vre-
dnostjo projekta.

10. Prejemnik spodbud mora podati izja-
vo, da ni prejel sredstev oziroma v kolikor je
že prejel sredstva za isti namen, iz kakšnega
drugega javnega vira, z navedbo vira in višino
prejetih sredstev ter navesti podatke o viru.

11. Rok sklenitve pogodbe je do 2,5 me-
seca od vročitve sklepa o odobritvi projekta
upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev
je do 2,5 meseca od dneva sklenitve pogod-
be.

12. Če upravičenec, ki so mu bila sred-
stva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se
bo štelo, da je upravičenec enostransko od-
stopil od zahteve za financiranje in sklenitve
pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je
upravičenec enostransko odstopil od zahte-
ve za financiranje investicijskega projekta in
odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku,
določenem v sklepu dostavil ustrezne do-
kumentacije za črpanje. Pozitivni sklep upra-
vičenca, ki ne izpolni teh pogojev, se na
podlagi 19. člena Splošnih pogojev zavrže.

13. Posojilo upravičenec praviloma za-
varuje z vpisom hipoteke na premoženje,
pri zavarovalnici ali z drugim, temu instru-
mentu enakovrednim jamstvom.

14. Stroški zavarovanja posojila, mani-
pulativni stroški sklepanja pogodbe in vo-
denja posojila bremenijo upravičenca. Upra-
vičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bo-
do sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev s
pooblaščeno banko. Javni sklad ne zaraču-
nava stroškov odobritve posojila in nepo-
vratnih sredstev.

V. Vsebina vloge
1. Upravičenci oddajo vlogo na obrazcu

vrste B. Podatke, ki se nanašajo na projekt,
je potrebno vpisati na obrazec, ki je sestav-
ni del razpisne dokumentacije. Iz finančne
konstrukcije mora biti razvidna celotna vre-
dnost naložbe ter obseg investicije, ki je
predviden za posamezno leto.

2. Poslovni načrt, če je vrednost projek-
ta do vključno 7 mio SIT, investicijski pro-
gram, če je vrednost projekta nad 7 mio
SIT, z izračunom upravičenosti projekta v
ekonomski dobi, izračunom finančnih in
ekonomskih kazalcev (doba vračanja inve-
sticijskih sredstev, neto sedanja vrednost,
interna stopnja donosnosti, analiza bilance
uspeha in stanja za obdobje projekta,…).

3. Originalno potrdilo o plačanih davkih
za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristoj-
na Davčna uprava oziroma dokazilo Davčne
uprave o stanju obveznosti, ki ni starejše od
30 dni.

4. Potrdilo o državljanstvu upravičenca
(če je fizična oseba) (lahko kopija nove
osebne izkaznice ali potnega lista).

5. V primeru graditve gradbeno dovolje-
nje ali ustrezno upravno dovoljenje (v skla-
du z Zakonom o graditvi objektov, Ur. l. RS,
št. 110/02).

6. Overjena pogodba o nakupu objek-
tov, izvajalska pogodba s predračunom, po-
godba o nakupu opreme oziroma nepre-
mičnine, računi za nabavo opreme. Pri pri-
javi se lahko predloži predračune in pred-
pogodbe. Pri črpanju pa se mora predložiti
račune in pogodbe.

7. Z.k. izpisek, ki ni starejši od 1 mese-
ca dni in overjena kopija pogodbe o naje-
mu, če vlagatelj ni lastnik objekta in sogla-
sja lastnika-ov k predvidenemu projektu) ter
drugo ustrezno dokazilo o pravici izvedbe
del na določeni nepremičnini, ki je sposo-
bno za vpis v zemljiško knjigo (kupoprodaj-
na pogodba, overjena v skladu z zakonom,
pogodba o prodaji nezazidanega stavbne-
ga zemljišča sklenjena v obliki notarskega
zapisa in podobno). V primeru investicije v
nakup zemljišča je potrebno predložiti tudi
z.k. izpisek zemljišča, ki ga upravičenec ku-
puje.

8. Dokazila o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od treh mesecev z
vsemi listi ali priglasitvena listina z vsemi
spremembami, potrjena s strani krajevno
pristojne izpostave Davčne uprave RS, če
upravičenec opravlja dejavnost kot samo-
stojni podjetnik. Obrtniki poleg potrjenega
priglasitvenega lista priložijo tudi obrtno do-
voljenje.

9. Za pravne osebe: Bilanca stanja in
Bilanca uspeha za leto 2001 (na dan 31.
12. 2001) in 2002 (na dan 31. 12. 2002)
potrjene s strani AJPES-a.

Za samostojne podjetnike posameznike:
kopijo »Napovedi za odmero davka od do-
hodkov iz dejavnosti« z žigom davčne upra-
ve na dan 31. 12. 2001 in 31. 12. 2002 z
obveznima prilogama Bilanca stanja in Bi-
lanca uspeha.

Za obrtnike: kopijo »Napovedi za odme-
ro davka od dohodkov iz dejavnosti« z ži-
gom Davčne uprave na dan 31. 12. 2001 in
31. 12. 2002 z obveznima prilogama Bilan-
ca stanja in Bilanca uspeha oziroma kopijo
»Dohodninske napovedi« za leto 2001 in
2002 z žigom krajevno pristojne Davčne
uprave.

10. Potrdila drugih kreditodajalcev
(bank) o stanju zadolžitev (kolikor obstaja-
jo).

11. Originalno potrdilo krajevno pristoj-
nega sodišča, da upravičenec ni v postop-
ku prisilne poravnave, likvidacije in stečaj-
nem postopku, ki ni starejše od 30 dni.

12. Kolikor investicija leži na območju
dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali
izvedbenega dela regionalnega programa,
se priloži potrdilo o vključenosti v tak pro-
gram.

13. Obrazec BON-1 in BON-2 izdan s
strani AJPES-a, če je prosilec pravna ose-
ba oziroma samostojni podjetnik posamez-
nik.

14. Podpisano in izpolnjeno izjavo, o
istovetnosti navedb v vlogi in priloženih do-
kumentov (razpisni obrazec št. 1).

15. Podpisano in izpolnjeno izjavo, da
se upravičenec strinja z pogoji javnega raz-
pisa (razpisni obrazec št. 2).
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16. Podpisana in izpolnjena izjava upra-
vičenca o že prejetih podporah za isti pro-
jekt oziroma izjava da pomoč še ni bila pre-
jeta (razpisni obrazec št. 3).

17. Podpisana in izpolnjena izjava upra-
vičenca o zagotavljanju lastnih sredstev do
višine 25% vrednosti investicije (razpisni
obrazec št. 4).

18. Podpisana in izpolnjena izjava upra-
vičenca o morebitnih zadolžitvah oziroma
pod materialno in kazensko odgovornostjo
dokumentirana izjava, da zadolžitev ni (raz-
pisni obrazec št. 5).

VI. Merila za izbiro
Merila za izbiro:
– regionalni vidik lokacije investiranja
a) stopnja ogroženosti območja glede

na Navodilo o prednostnih območjih dode-
ljevanja spodbud, pomembnih za skladni re-
gionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01),

b) stopnja brezposelnosti v regiji,
c) vključenost projekta v širše celovite

programe;
– tržni in ekonomski elementi projekta
a) tržni elementi projekta,
b) konkurenčna sposobnost proizvodov

in storitev,
c) ocena finančne uspešnosti projekta z

interno stopnjo donosnosti,
d) število zaposlenih in nove zaposlitve;
– izvedljivost investicije
a) kreditna sposobnost upravičenca,
b) boniteta upravičenca,
c) ocena organizacijske sposobnosti

upravičenca,
d) ekološka ustreznost investicije.
Uporaba meril:
– regionalni vidik lokacije investiranja

predstavlja 30% vrednosti ocene;
– tržni in ekonomski elementi projekta

predstavljajo 40% vrednosti ocene;
– izvedljivost investicije predstavlja 30%

vrednosti ocene.
Vsa merila bodo točkovana, najvišje mož-

no število točk za projekt je 100. Izbrani
bodo projekti, ki bodo dosegli višje število
točk.

VII. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je 30 dni od

objave tega razpisa.
Prijavitelji vložijo vloge s priporočeno

pošto na naslov: Javni sklad RS za regional-
ni razvoj in ohranjanje poseljenosti sloven-
skega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ri-
bnica.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – raz-
pis – obmejni projekti podjetniškega znača-
ja«. Vloge morajo biti napisane v sloven-
skem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
slovenski valuti (SIT).

2. Razpisna dokumentacija: razpisna do-
kumentacija se dvigne na sedežu Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrab-
čev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do
zaključka razpisa, vsak dan od 9. do
12. ure osebno ali se posreduje po naroči-
lu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.

Kontaktni osebi javnega sklada sta Franc
Florjančič, tel. 01/836-19-53 in Irena Marn,
tel. 01/836-19-53.

3. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma na-
roči strokovno mnenje o projektu.

4. Upravičenec sredstev je dolžan na-
ročniku (javnemu skladu) v smislu spreje-
manja porabe dodeljenih sredstev omogo-
čiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je
vsak čas možna kontrola ter vpogled v po-
slovno dokumentacijo upravičenca.

VIII. Obravnava vlog
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopol-

ne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahteva-
nem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku
8 dni od dneva prejema obvestila ne dopol-
ni, bodo kot nepopolne zavržene.

2. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bo-
do zavržene.

3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnje-
ne.

4. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodeli-
tev sredstev več, kot je na razpolago sred-
stev, oblikuje komisija za pregled in obrav-
navo prispelih vlog na podlagi vrednotenja
projektov, prednostni vrstni red upravičen-
cev za dodelitev sredstev.

Komisija bo v primeru iz prejšnjega od-
stavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razre-
da v omejeni višini upravičeno zaprošenega
zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev.
Omejitev višine upravičenega zaprošenega
zneska ne more biti nižja od 70%.

Vloge upravičencev, katere ne bodo uvr-
ščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev se zavrnejo.

5. Komisijo za obravnavo vlog in pripra-
vo predloga za odločanje bo imenovala
uprava javnega sklada. Komisija bo enako-
vredno obravnavala vse popolne vloge, ki
bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. O odpira-
nju vlog in izboru prejemnikov bo komisija
vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije,
ki jo vsebuje prijava so poslovna tajnost.

6. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pi-
sno obveščeni s sklepom v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka. Zoper ta sklep se
lahko na naslov Javnega sklada vloži prito-
žba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa
upravičencu. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. O rezultatih pritožb odloči pristoj-
no ministrstvo.

Postopek izbire Javnega sklada bo po-
tekal skladno s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj.

Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozi-
tivni rešitvi uprava Javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dode-
ljenih spodbudah, ki vsebuje:

– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe.
7. Javni sklad bo spremljal namensko

porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, ima pravico takoj za-
htevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do

dneva vračila po Zakonu o predpisani obre-
stni meri zamudnih obresti in temeljni obre-
stni meri (Ur. l. RS, št. 45/95, 83/01,
109/01).

Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, Ribnica

Ob-91814
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,

Moravske Toplice in IZS, Inženirska zborni-
ca Slovenije, Jarška 10b, Ljubljana ter za-
njo MSA, Matična sekcija arhitektov, urba-
nistiov in krajinskih arhitektov, Dunajska
104, Ljubljana, v sodelovanju s strokovnimi
društvi, Društvom urbanistov in prostorskih
planerjev Slovenije in Društvom krajinskih
arhitektov Slovenije razpisujeta

javni državni anonimni enostopenjski
anketni urbanistični programski

natečaj
za Idejne programsko urbanistične
rešitve Zdravilišča Rimska Čarda
Udeleženci natečaja: natečaja se lahko

udeležijo pravne in fizične osebe, s sede-
žem ozirom s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji, ne morejo pa sodelovati osebe, ki
so bile neposredno udeležene pri izdelavi
razpisne dokumentacije, člani žirije ter nji-
hovi sorodniki.

Naslov, kjer se lahko zahteva natečajno
gradivo in dodatne informacije: znesek v višini
15.000 SIT nakažite na TRR račun Občine
Moravske Toplice št. 01278-0100012085 s
pripisom “natečaj Rimska Čarda”. Gradivo se
lahko prevzame ob predložitvi dokazila o vpla-
čilu na Občini Moravske Toplice vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, oziroma prejme po
pošti. Zahtevo za prejem gradiva po pošti, na
kateri je točen naslov za pošiljanje gradiva,
pošljejo po faksu na št. 02/538-15-02 ali po
e-pošti na e-naslov obcina.moravske.topli-
ce@siol.net ali po pošti na naslov Občina Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice.

Naslov, kjer se lahko dobi dodatne infor-
macije: IZS-MSA, Dunajska 104, Ljubljana,
vsak delovni dan med 10. In 12. uro, tel.
01/566-24-56, faks 01/565-74-05, e-poš-
ta izs.msa@siol.net.

Roki:
– prevzem natečajnega gradiva od 14.

4. 2003 dalje,
– postavljanje vprašanj do 25. 4. 2003,

odgovori bodo pripravljeni do 30. 4. 2003,
– oddaja elaboratov 11. 6. 2003,
– zaključek žiriranja 23. 6. 2003.
Oddaje natečajnega elaborata: na dan

oddaje lahko natečajniki oddajo elaborate
osebno do 15. ure v tajništvu Občine Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Morav-
ske Toplice. Za dela poslana po pošti velja
datum poštnega žiga s tem, da o oddaji
obvestijo Občino Moravske Toplice s tele-
gramom.

Ocenjevalna žirija: člani žirije: Franc Ci-
pot, dipl. ek., župan, Milan Šadl, udig., Ja-
nez Öri, udia., Alenka Hlupič, udia., Stanka
Dešnik, udika., namestnika Tomaž Lazar,
udia., in Boris Volk udia., poročevalka Jani-
slava Kovač, udia., za medicino in rekreaci-
jo Majda Bagar Povše, udi. ž.teh., skrbnica
Angelca Dokl Mir.
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Nagrade, odkupi odškodnine:
1. nagrada: 1,700.000 SIT,
2. nagrada: 1,100.000 SIT,
3. nagrada      650.000 SIT,
trije odkupi: vsak po 340.000 SIT.
Natečajnikom, katerih dela izdelana skla-

dno z natečajnimi pogoji bo razpisovalec
izplačal materialno odškodnino v bruto vred-
nosti 200.000 SIT.

Iz natečaja sledi, da bo naročnik zagoto-
vil prvonagrajenemu avtorju oziroma avtor-
ski skupini ustrezno sodelovanje pri izdelavi
lokacijskega načrta.

Vse ostale informacije o natečaju so raz-
vidne iz razpisnega gradiva, ki je objavljeno
na spletni strani http://www.arhiforum.com.

Občina Moravske Toplice,
IZS ter zanjo MSA

Ob-91575
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Za-

gorje ob Savi, Garancijska shema Rudnika
Zagorje v zapiranju (v nadaljevanju: RCR) v
sodelovanju z Banko Zasavje, d.d., Trbov-
lje, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, objavlja

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za

dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v občinah Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in

Zagorje ob Savi.
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
290,000.000 SIT, za katere bo RCR dode-
ljeval garancije v višini 50% skupne vredno-
sti kreditov, kar znaša 145,000.000 SIT.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
A) Krediti za razvoj gospodarstva v Obči-

nah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbov-
lje in Zagorje ob Savi.

– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.

– Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.

– Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti.

– Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do vključno 3 let: TOM + 2,7%,
– od 4 do vključno 7 let: TOM + 3,0%,
– od 8 do vključno 10 let: TOM +3,5%,
– od 11 do vključno 15 let: TOM+3,9%.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja

zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z ga-

rancijo RCR in z različnimi oblikami zavaro-
vanj v odvisnosti od stopnje rizičnosti.

– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejav-
nost odvijala v občinah Hrastnik, Laško, Li-
tija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi,
torej, da ima poslovno enoto v eni izmed
naštetih občin.

– Prosilec mora izpolniti predpisano vlo-
go za kredit oziroma garancijo.

B) Krediti za razvoj gospodarstva v Ob-
činah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Tr-

bovlje in Zagorje ob Savi, s prezaposlitvijo
delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju
(RZVZ) ali brezposelnih, prijavljenih na Za-
vodu za zaposlovanje.

– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.

– Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.

– Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti.

– Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do vključno 3 let: TOM + 2,5%,
– od 4 do vključno 7 let: TOM + 2,8%,
– od 8 do vključno 10 let: TOM +3,2%,
– od 11 do vključno 15 let: TOM+3,7%.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja

zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z ga-

rancijo RCR in z različnimi oblikami zavaro-
vanj v odvisnosti od stopnje rizičnosti.

– Ko investitor prezaposli delavca RZVZ
in dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca,
da je zaposlitev za nedoločen čas, se kredi-
tojemalcu prizna premija v višini 868.000
tolarjev oziroma v večkratniku glede na šte-
vilo prezaposlitev. V primeru, da ni mogoče
prezaposliti delavca RZVZ zaradi kvalifika-
cijske neustreznosti teh delavcev, in kredi-
tojemalec zaposli za nedoločen čas brez-
poselno osebo, ki je prijavljena kot brezpo-
selna na Uradih za delo Hrastnik, Litija, Za-
gorje, Trbovlje in Laško najmanj tri mesece,
se kreditojemalcu prizna premija v višini
434.000 tolarjev oziroma v večkratniku gle-
de na število prezaposlitev. Prosilec mora
prezaposliti delavce v obdobju od izdaje
sklepa o kreditu oziroma garanciji do po-
godbenega določenega roka za poplačilo
vseh kreditnih obveznosti. Kreditojemalec
mora pred podpisom pogodbe o premiji iz-
ročiti poleg M1/M2 obrazca tudi izjavo, da
v zadnjih dveh letih ni imel trajno presežnih
delavcev ter izjavo o številu zaposlenih. Re-
alizacija zaposlitve za nedoločen čas se do-
kaže z M1/M2 obrazcem. Po poteku dveh
let od podpisa pogodbe o premiji mora biti
število zaposlenih delavcev pri investitorju
večje oziroma najmanj tolikšno, kot je bilo
na dan podpisa pogodbe. Skupna višina
vseh premij, ki jih lahko uveljavlja prejemnik
kredita, ne sme preseči 5% vrednosti kredi-
ta v primeru zaposlovanja brezposelnih
oseb, prijavljenih na Zavodu za zaposlova-
nje, oziroma 10% vrednosti prejetega kredi-
ta v primeru zaposlovanja presežnih delav-
cev RZVZ. Posamezna premija se ne deli,
ampak je določena v fiksnem znesku na
novo delovno mesto, razen v primeru poso-
jil, nižjih od 8.680.000 SIT, ko je premija
določena v višini 5 oziroma 10% vrednosti
kredita. Metodologija dodeljevanja premij je
na vpogled na sedežu RCR.

– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.

Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejav-
nost odvijala v Občinah Hrastnik, Laško, Li-
tija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi,
torej, da ima poslovno enoto v eni izmed
naštetih občin.

– Prosilec mora izpolniti predpisano vlo-
go za kredit oziroma garancijo.

2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kre-

dita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.

– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR z različnimi oblikami zavarovanja v od-
visnosti od stopnje rizičnosti projekta.

– Celoten postopek obveznosti zavaro-
vanja do banke in RCR izvede banka.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup strojev in opreme (stroji, oro-
dja, pisarniška oprema),

– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov, pridobivanje projektne dokumen-
tacije,

– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča
in pridobivanje projektne dokumentacije,

– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentira-
nega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziro-
ma zamenjavi obstoječih posojil.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednji pogoj: imajo sedež dejav-
nosti oziroma poslovno enoto na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Tr-
bovlje in Zagorje ob Savi.

Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:

– podjetja v težavah, ki so glede na do-
ločbe Zakona o finančnem poslovanju v pri-
silni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali so
kapitalsko neustrezna.

5. Kriteriji za dodelitev kredita in garan-
cije

Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev,

– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,

– boniteta preteklega poslovanja,
– odpiranje novih delovnih mest (preza-

poslitev rudniških delavcev oziroma brez-
poselnih, prijavljenih na Zavodu za zaposlo-
vanje).

V primeru presežka vlog nad razpoložlji-
vimi sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih
splošnih kriterijev imeli prednost pri dodeli-
tvi kredita in garancije prosilci:

– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,

– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih

tehnologij, inovacije, nastop na novih in tu-
jih trgih, odpiranje novih delovnih mest, kon-
kurenčnost),

– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja),

– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo

v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izra-
žen lokalni interes,

– ki bodo predvidoma prezaposlili več
delavcev RZVZ ali brezposelnih, prijavljenih
na Zavodu za zaposlovanje.

6. Stroški povezani s kreditom oziroma
garancijo
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Stroški obdelave posamezne vloge zna-
šajo 20.000 SIT in jih je potrebno poravnati
v osmih dneh po prejemu računa s strani
RCR.

V primeru razpisne variante A morajo
prosilci ob podpisu pogodbe o izdaji garan-
cije plačati 2% provizijo za izdano garancijo
od vrednosti kredita. Polovico zneska provi-
zije dobi prosilec vrnjeno ob dokončnem
odplačilu kredita.

V primeru razpisne variante B morajo
prosilci ob podpisu pogodbe o izdaji ga-
rancije plačati 3% provizijo za izdano ga-
rancijo, od katere dobijo 2/3 vrnjeno ob
dokončnem odplačilu kredita in izpolnitvi
razpisnega pogoja o zaposlitvi delavcev. V
nasprotnem primeru pri razpisni varianti B
kljub odplačilu kredita provizije ne dobi vr-
njene.

Banka zaračuna komitentom za vodenje
kredita nadomestilo v višini 0,3% letno od
stanja kredita oziroma najmanj 5.000 SIT.
Banka lahko nekomitentom zaračuna do-
datno do 1,5% enkratno provizijo.

Ostali stroški povezani s kreditom oziro-
ma garancijo so eventualni stroški zavaro-
vanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.

7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-
rancije je razvidna iz obrazca: Vloga za do-
delitev kredita in garancije, ki ga lahko pro-
silci dobijo na Regionalnem centru za raz-
voj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage
35b.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano doku-
mentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Cesta zmage 35b.

Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.

8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave

razpisa do dneva porabe sredstev oziroma
do 31. 12. 2003.

9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obrav-

navali pristojni organi RCR in banke enkrat
mesečno.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sred-
stev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu na-
slednjega razpisa.

RCR bo pisno seznanil prosilca z odloči-
tvijo pristojnih organov v sedmih dneh po
sprejemu odločitve.

11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem raz-

pisom dobijo prosilci na sedežu RCR oziro-
ma tel. 03/566-05-04.

Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Št. 650-00/2003-2 Ob-91551
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika
za vrednotenje športnih programov in ob-
jektov v občini in Starše (MUV, št. 38/99)
Občina Starše objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

športnih programov in objektov v
Občini Starše za leto 2003

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-

ki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– osnovna šola in enoti vrtca.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da so registrirani v skladu z zakonom

o društvih in imajo sedež v Občini Starše,
– da imajo zagotovljeno vadbo 35 te-

dnov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu

in o plačani članarini,
– da izpolnjujejo pogoje in merila pravil-

nika, ki je podlaga za vrednotenje športnih
programov.

II. V letu 2003 bomo (so)financirali na-
slednje programe:

1.0. športna vzgoja otrok, mladine,
2.0 športna rekreacija,
3.0. kakovostni šport,
4.0 vrhunski šport,
5.0. šolanje in izpopolnjevanje strokov-

nih kadrov,
6.0. promocijska dejavnost, športne pri-

reditve,
7.0. športni objekti.
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino s poimenskim sez-

namom vadečih.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
Prijava za šolanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o vadbi oziro-

ma delu v društvu.
Prijava za investicije v športne objekte

mora vsebovati:
– dokumentacijo (priglasitev del),
– finančno konstrukcijo,
– fotokopije predračunov oziroma raču-

nov.
III. Rok za prijavo programov je 10 dni

po objavi tega razpisa.
IV. Svoje programe z zahtevanimi podat-

ki pošljite v zaprti kuverti, na naslov: Občina
Starše 93, 2205 Starše, s pripisom javni
razpis – šport 2003.

V. O višini odobrenih sredstev bodo iz-
vajalci obveščeni v 45 dneh po poteku roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo
sklenili pogodbe.

Občina Starše

Ob-91573

Javni razpis
za izbiro kandidata za podelitev

koncesije za opravljanje javne službe
na področju splošne medicine v Občini

Pivka, v Zdravstveni postaji Pivka
1. Naročnik - koncedent: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Ko-

lodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

3. Vrsta in opis storitve: izvajanje nego-
spodarske javne službe na področju sploš-
ne medicine v Občini Pivka.

4. Kraj izvedbe: Zdravstvena postaja Piv-
ka, Kolodvorska 24, 6257 Pivka.

5. Čas izvedbe: koncesija se podeljuje
za nedoločen čas, in sicer od 1. 4. 2004
dalje.

6. Na javni razpis se lahko prijavijo ose-
be, določene v 41. členu Zakona o zdrav-
stveni dejavnosti. Specifični pogoji, ki jih
mora izpolnjevati prijavljatelj, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

7. Naslov službe ali osebe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije:

– razpisna dokumentacija: Občina Piv-
ka, Družbene dejavnosti, Kolodvorska ce-
sta 5, Pivka oziroma Občina Pivka, spre-
jemna pisarna, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v
času uradnih ur, in sicer ponedeljek in pet-
ek od 8. do 11. ure ter sredo od 8. do 11. in
od 14. do 16. ure;

– dodatne informacije: Občina Pivka, di-
rektor občinske uprave Janko Boštjančič in
svetovalka za družbene dejavnosti Jana
Knafelc, Kolodvorska cesta 5, Pivka, tel.
05/72-10-100.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev razpisne doku-
mentacije;

– reference,
– druge prednosti in ugodnosti ponudni-

ka.
9. Navedba zakonov, ki zadevajo konce-

sijo: Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94,
37/95, 8/96, 59/99, 90/99 in 62/01) in
Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št.
98/99, 67/02 in 86/02).

10. Oddaja prijav:
– prijavo se odda na naslov: Občina Piv-

ka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, s
pripisom: »Ne odpiraj – razpis za podelitev
koncesije iz splošne medicine«,

– datum in ura, do kdaj je potrebno od-
dati prijavo: 22. 5. 2003, do 12. ure.

11. O izbiri koncesionarja bodo ponud-
niki pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb.

12. Datum odposlanja zahteve za objavo
je 31. 3. 2003.

Občina Pivka

Ob-91641
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vredno-

tenju programov športa v Občini Vipava
(Uradno glasilo, št. 5/00, Ur. l. RS, št.
54/02) Občina Vipava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

letu 2003
1. Občina Vipava bo v letu 2003 sofi-

nancirala naslednje športne programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih

otrok: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ci-
ciban planinec, športne dejavnosti, ki jih
organizirajo športna društva in drugi izvajal-
ci,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se pla-
vati, drugi 80 urni programi,
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– športna vzgoja otrok, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja otrok s posebnimi po-
trebami,

– športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v

kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine s posebnimi

potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpo-

polnjevanje kadrov v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– spremljanje pripravljenosti športnikov

in svetovanje treninga,
– velike mednarodne športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju špor-

ta,
– mednarodna dejavnost,
– delovanje društev, zvez, ipd.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vi-

pava za leto 2003 je za sofinanciranje špor-
tnih programov in dejavnosti predvideno
10,000.000 SIT.

3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (društva).

4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
te objave.

Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz raz-
pisne dokumentacije.

Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako “Športni programi v letu 2003”, na
naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med
8. in 12. uro.

6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obvešče-
ni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.

Občina Vipava

Ob-91642
Na podlagi 11. člena Pravilnika o vre-

dnotenju kulturnih programov v Občini Vi-
pava (Uradno glasilo, št. 5/00) Občina Vi-
pava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov

in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2003 sofi-

nancirala naslednje kulturne programe in
dejavnosti:

– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno iz-

popolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in pro-

storov,

– varstvo kulturne in naravne dediščine.
Iz proračunskih sredstev Občine Vipava

za leto 2003 je za sofinanciranje kulturnih
programov in dejavnosti predvideno
14,500.000 SIT.

2. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe in posamezniki, ki na območju Obči-
ne Vipava izvajajo kulturne programe ali
opravljajo kulturno dejavnost, oziroma ima-
jo na tem območju sedež oziroma stalno
bivališče.

3. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
te objave. Prijavi je potrebno priložiti obraz-
ce iz razpisne dokumentacije.

Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako »Kulturni programi in dejavnosti v
letu 2003«, na naslov Občina Vipava, Glav-
ni trg 15, 5271 Vipava.

4. Razpisno dokumentacijo lahko dvigne-
te na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15,
Vipava, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

5. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obvešče-
ni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.

Občina Vipava

Ob-91643
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih

financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) Občina
Vipava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih

programov in letovanja otrok v letu
2003

Predmet javnega razpisa je sofinancira-
nje programov humanitarnih in neprofitnih
organizacij, zavodov ter društev, ki imajo
sedež na območju Občine Vipava oziroma
se njihovi programi izvajajo tudi na območju
Občine Vipava in vključujejo njene občane.

Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2003
zagotovljenih:

– 2,300.000 SIT za humanitarne pro-
grame,

– 1,000.000 SIT za subvencioniranje le-
tovanja otrok.

Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju

socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji pre-

dlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot

prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,

– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene za reševanje posebnih so-
cialnih programov in storitev, utemeljene na
značilnostih invalidov po posameznih fun-
kcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj in-
validov,

– druge neprofitne organizacije in druš-
tva, ki na območju Občine Vipava oziroma
za njene občane izvajajo razpisane progra-
me.

Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:

– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine

Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro),

– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vipava oziroma, da izvajajo program
tudi za občane Občine Vipava,

– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2002,

– program dela in finančni načrt za leto
2003,

– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, seznam članov z območja Občine
Vipava (ime, priimek in točen naslov oziro-
ma samo število članov – kadar to zahteva
varstvo osebnih podatkov),

– podatke o višini članarine.
Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov (udeležencev v progra-

mih) z območja Občine Vipava.
Rok za predložitev prijav je 20 dni od

objave tega razpisa. Prijave morajo biti od-
dane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis
za humanitarne programe in letovanje otrok«
na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava.

O izboru izvajalcev in višini sredstev bo-
do kandidati obveščeni v roku 15 dni po
sprejemu sklepa s strani župana.

Dodatne informacije so vam na voljo na
občinski upravi (05/364-34-10, Helena Ko-
bal).

Občina Vipava

Ob-91723
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale, na podlagi določil Zakona o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 03/03) ter
Pravilnika o porabi in dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Domžale (Ur. vestnik Ob-
čine Domžale, št. 13/02), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in

ukrepov CRPOV in urejanja podeželja
za leto 2003

1. Razpisana sredstva
V proračunu Občine Domžale za leto

2003 so v postavki »Pospeševanje razvoja
podeželja in uvajanje CRPOV« zagotovljena
sredstva v višini 1,500.000 SIT za sofinan-
ciranje programov in ukrepov urejanja po-
deželja v Občini Domžale za leto 2003.

2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva se nanaša na

sofinanciranje naslednjih programov in ukre-
pov:

– podpora ekonomski diverzifikaciji po-
deželja – alternativni dohodkovni viri, kot so
ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in novih
delovnih mest za kmete in njihove družine,
razvijanje kmečkega turizma, ustanavljanje
malih predelovalnih obratov, ohranjanje tra-
dicionalnih obrti in organiziranje prodaje s
sofinanciranjem izgradnje pomožnih objek-
tov na kmetijah in turističnih kapacitet na
kmetijah, izdelave blagovnih znamk in pro-
mocije produktov podeželja;

– inovativni programi za razvoj podežel-
skih ekonomij, kamor se uvršča izdelava
razvojnih projektov za večja ali manjša po-
deželska območja in usposabljanje lokalne-
ga prebivalstva in izdelava inovativnih pro-
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gramov s področij tehnične podpore trže-
nja in promocije kmetijskih, gozdarskih in
ribiških produktov, izobraževanja in delov-
nega usposabljanja podeželskega turizma,
tradicionalnih obrti, storitev na podeželju,
ohranjanje in vzdrževanje naravne in kultur-
ne dediščine na podeželju ter spodbujanje
ekološkega kmetovanja.

3. Upravičenci
Na javni poziv se lahko prijavijo naslednji

prosilci:
– kmetje, društva, združenja, krajevne

skupnosti, ki imajo sedež oziroma stalno
bivališče na območju Občine Domžale;

– druge organizacije za aktivnosti s podro-
čja kmetijstva na območju Občine Domžale.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– popolna in pravočasno oddana vloga

z zahtevano dokumentacijo,
– kraj investicije se mora v celoti nahaja-

ti na območju Občine Domžale,
– investicija mora biti pričeta v tekočem

letu,
– prepovedano je subvencioniranje sa-

mo dokončanja investicije,
– za posamezno investicijo lahko upravi-

čenec pridobi sredstva le enkrat.
5. Višina subvencije
Pristojni oddelek določi delež sofinanci-

ranja posamezne investicije oziroma projek-
ta, ki se glede na obseg vlog in razpoložlji-
va sredstva oblikuje v višini do največ 75%
posamezne investicije.

Minimalna vrednost projekta oziroma in-
vesticije je 80.000 SIT, za katero pa vlagatelj
še ni pridobil nobenih nepovratnih sredstev
od občine niti od pristojnega ministrstva.

6. Potrebna dokumentacija
Prosilec zaprosi za pridobitev nepovrat-

nih sredstev na predpisanem obrazcu, ki ga
lahko dobi v času uradnih ur na Občini Dom-
žale, Oddelek za finance in gospodarstvo,
soba 71. Obrazcu – vlogi morajo biti prilo-
žena naslednja dokazila in dokumentacija:

– kolikor je prosilec fizična oseba, do-
kazilo, na podlagi katerega je razvidno, da
se prosilec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo
– redno ali dopolnilno (potrdilo o statusu
kmeta ali izjava prosilca);

– kolikor je prosilec društvo, združenje,
krajevna skupnost ali druga organizacija za
aktivnosti s področja kmetijstva, uradni do-
kument, iz katerega bo razvidna njegova de-
javnost (izpisek iz sodnega registra, potrdi-
lo o registraciji…);

– kolikor je prosilec fizična oseba je po-
trebno predložiti oceno o možnosti obstoja
kmetijskega gospodarstva ter ustrezni po-
klicni sposobnosti in zmožnosti prejemnika
pomoči od pristojne kmetijsko svetovalne
službe;

– predračuni za izvedbo del ali računi,
skupaj z dokazilom o plačilu;

– v primeru, da gre za gradnjo: mapna
kopija, iz katere je razviden kraj izvedbe
investicije ter zemljiško knjižni izpisek oziro-
ma drugo veljavno dokazilo o lastništvu zem-
ljišča;

– v primeru, da gre za gradnjo mora biti
vlogi priložen ustrezen upravni akt: gradbe-
no dovoljenje ali veljavna lokacijska infor-
macija.

7. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnaval Oddelek

za finance in gospodarstvo, ki bo odločil o

posamezni vlogi, pred odločitvijo pa bo lah-
ko posamezno vlogo poslal v pregled Komi-
siji za kmetijstvo, ki jo imenuje županja in ki
bo podala svoje mnenje.

Pristojni oddelek ima od posameznega
prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila
in dodatno dokumentacijo, kolikor je to po-
trebno za ugotavljanje upravičenosti in iz-
polnjevanja pogojev za pridobitev posamez-
nih proračunskih sredstev.

Prepozno prejete vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene.

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno poz-
vani, da jih dopolnijo v roku petih dni od preje-
ma poziva. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v
navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.

Prosilci, katerim sredstva ne bodo do-
deljena, bodo o tem pisno obveščeni v roku
30 dni po izteku pozivnega roka.

Prosilcem, katerih vloge bodo odobre-
ne, bodo izdani sklepi o odobreni višini
sredstev in po pravnomočnosti sklepa pre-
dložene v podpis ustrezne pogodbe. Podla-
ga za izplačilo subvencije bo račun o oprav-
ljeni celotni storitvi ter ustrezno dokazilo o
plačilu lastnega deleža.

8. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do vključno

30. 5. 2003.
Prosilci oddajo vloge na vložišče Obči-

ne Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, so-
ba št. 1 ali pa pošljejo priporočeno po poš-
ti, v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslo-
vom pošiljatelja in označbo »Javni razpis –
CRPOV« na naslov: Občina Domžale, Od-
delek za finance in gospodarstvo, Ljubljan-
ska 69, 1230 Domžale.

Vloge, ki ne bodo dostavljene na način
iz 8. točke tega poziva, se ne bodo obrav-
navale in se bodo s sklepom zavrgle.

Občina Domžale

Ob-91725
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale, na podlagi določil Zakona o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 03/03) ter
Pravilnika o porabi in dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Domžale (Ur. vestnik Ob-
čine Domžale, št. 13/02), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja društev in

organizacij s področja kmetijstva in
živali v Občini Domžale v letu 2003
1. Razpisana sredstva
V proračunu Občine Domžale za leto

2003 so v postavki »Dotacije društvom in
organizacijam s področja kmetijstva in živa-
li« za sofinanciranje delovanja društev in or-
ganizacij s področja kmetijstva in živali za-
gotovljena sredstva v višini 2,100.000 SIT.

2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje rednih programov organizacij in društev
s področja kmetijstva in živali – dotacija ter
sofinanciranje posameznih aktivnosti druš-
tev. Organizacijam in društvom bodo sred-
stva dodeljena na podlagi pisnih vlog.

3. Upravičenci
Na javni razpis se javijo društva ter orga-

nizacije s področja kmetijstva in živali, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež na območju Občine Dom-
žale,

– nimajo sedeža na območju Občine
Domžale in izkažejo, da je več kot polovica
registriranih članov društva iz območja Ob-
čine Domžale,

– nimajo sedeža na območju Občine
Domžale in izkažejo, da je aktivnost društva
usmerjena na območje Občine Domžale in
je njihovo delovanje v interesu Občine Dom-
žale, vendar pa imajo prednost društva, ki
so registrirana v Občini Domžale.

4. Pogoji za pridobitev sredstev in potre-
bna dokumentacija

Pogoj za pridobitev sredstev je popolna
in pravočasna vloga, ki vsebuje:

– finančno (prihodki in odhodki) in vse-
binsko poročilo o delu društva oziroma or-
ganizacije v letu 2002 in

– finančni (prihodki in odhodki) in vse-
binski program dela društva za leto 2003.

5. Višina sredstev
Višina sredstev se določa na podlagi po-

ročila o delu prosilca v preteklem letu in na
podlagi programa dela za tekoče leto z na-
vedbo posameznih aktivnosti in stroškov iz-
vedbe posamezne aktivnosti. Višina sofinan-
ciranja posameznih aktivnosti znaša do 30%
izkazanih stroškov.

6. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnaval Oddelek

za finance in gospodarstvo, ki bo odločil o
posamezni vlogi, pred odločitvijo pa lahko
posamezno vlogo pošlje v pregled Komisiji
za kmetijstvo, ki poda svoje mnenje. Glede
na poročilo o delu in program dela društva
oziroma organizacije bo Oddelek za finan-
ce in gospodarstvo s sklepom določil višino
sredstev posameznemu društvu oziroma or-
ganizaciji.

Pristojni oddelek ima od posameznega
društva oziroma organizacije pravico zahte-
vati dodatna pojasnila in dodatno dokumen-
tacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje
upravičenosti in izpolnjevanja pogojev za pri-
dobitev posameznih proračunskih sredstev.

Prepozno prejete vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelji nepo-
polnih vlog bodo pisno pozvani, da jih do-
polnijo v roku petih dni od prejema poziva.
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navede-
nem roku ne bo dopolnil, se zavrže.

6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do vključno 15.

5. 2003.
Društva in organizacije lahko vloge od-

dajo na vložišču Občine Domžale ali pa jih
pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označbo »Javni razpis za društva s
področja kmetijstva« na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za finance in gospodar-
stvo, Ljubljanska 69, Domžale.

Vloge, ki ne bodo dostavljene na način
iz 6. točke tega razpisa, se ne bodo obrav-
navale in se bodo s sklepom zavrgle.

Občina Domžale

Ob-91726
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale, na podlagi določil Zakona o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 03/03) ter
Pravilnika o porabi in dodeljevanju prora-
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čunskih sredstev za pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Domžale (Ur. vestnik Ob-
čine Domžale, št. 13/02), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje investicijske

dokumentacije za projekte na kmetijah
v Občini Domžale za leto 2003

1. Razpisana sredstva in predmet javne-
ga poziva

V proračunu Občine Domžale za leto
2003 so v postavki »Sofinanciranje projek-
tne dokumentacije« zagotovljena sredstva v
višini 1,700.000 SIT za sofinanciranje inve-
sticijske dokumentacije za projekte na kme-
tijah v Občini Domžale za leto 2003.

2. Upravičenci
Upravičenec je fizična oseba, ki se

ukvarja s kmetijsko dejavnostjo (redna ali
dopolnilna dejavnost) in je lastnik ali sola-
stnik zemljišča oziroma nepremičnine, na
kateri se bodo izvajala investicijska dela in
za katera teče postopek pridobitve projek-
tne dokumentacije. Stalno bivališče prosil-
ca ter kraj investicije sta v Občini Domžale.

3. Pogoji za pridobitev sredstev in potre-
bna dokumentacija

Pogoj je popolna in pravočasna vloga.
Prosilec zaprosi za pridobitev nepovratnih
sredstev na predpisanem obrazcu, ki ga lah-
ko dobi v času uradnih ur na Občini Domža-
le, Oddelek za finance in gospodarstvo, so-
ba 71. Obrazcu – vlogi morajo biti priložena
naslednja dokazila in dokumentacija:

– dokazilo, na podlagi katerega bo raz-
vidno, da se prosilec ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo - redno ali dopolnilno (potrdilo
o statusu kmeta ali izjava prosilca);

– podana ocena možnosti preživetja
kmetijskega gospodarstva (konkurenčnost,
zagotovljenost trga…), ki ga izdela kmetij-
sko svetovalna služba;

– predračuni za izdajo projektne doku-
mentacije ali računi skupaj z dokazilom o
plačilu;

– kolikor projektna dokumentacija še ni
bila izdana, potrdilo izvajalca le-te o vložitvi
vloge za pridobitev investicijske dokumen-
tacije za projekte na kmetijah.

Projektna dokumentacija mora biti izda-
na v tekočem letu.

4. Višina subvencije
Pristojni oddelek določi delež sofinanci-

ranja posamezne investicije, ki se glede na
obseg vlog in razpoložljiva sredstva oblikuje
v višini do največ 12% od celotne vrednosti
upravičenih stroškov izgradnje, nakupa ali
izboljšanja nepremičnine.

5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnaval Oddelek

za finance in gospodarstvo, ki bo odločil o
posamezni vlogi, pred odločitvijo pa bo lah-
ko posamezno vlogo poslal v pregled Komi-
siji za kmetijstvo, ki jo imenuje županja in ki
bo podala svoje mnenje.

Prepozno prejete vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene.

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo vla-
gatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se
zavrže.

Prosilci, katerim sredstva ne bodo do-
deljena, bodo o tem pisno obveščeni v ro-
ku 30 dni po izteku pozivnega roka.

Prosilcem, katerih vloge bodo odobre-
ne, bodo izdani sklepi o odobreni višini
sredstev in po pravnomočnosti sklepa pre-
dložene v podpis ustrezne pogodbe. Podla-
ga za izplačilo subvencije bo račun o oprav-
ljeni celotni storitvi ter ustrezno dokazilo o
plačilu lastnega deleža.

6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do vključno 30.

5. 2003.
Prosilci oddajo vloge na vložišče Obči-

ne Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, so-
ba št. 1 ali pa pošljejo priporočeno po poš-
ti, v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslo-
vom pošiljatelja in označbo »Javni razpis –
Investicijska dokumentacija za projekte na
kmetijah« na naslov: Občina Domžale, Od-
delek za finance in gospodarstvo, Ljubljan-
ska 69, 1230 Domžale.

Vloge, ki ne bodo dostavljene na način
iz 6. točke tega poziva, se ne bodo obrav-
navale in se bodo s sklepom zavrgle.

Občina Domžale

Ob-91727
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale, na podlagi določil Zakona o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 03/03) ter
Pravilnika o porabi in dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Domžale (Ur. vestnik Ob-
čine Domžale, št. 13/02), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje investicijskih vlaganj
v kmetijska zemljišča-agromelioracije
in gozdne ceste v Občini Domžale za

leto 2003
1. Razpisana sredstva
V proračunu Občine Domžale za leto

2003 so v postavki »Sofinanciranje investi-
cijskih vlaganj v kmetijska zemljišča-agro-
melioracije in gozdne ceste« zagotovljena
sredstva v višini 4,000.000 SIT za sofinan-
ciranje investicijskih vlaganj v kmetijska
zemljišča-agromelioracije in gozdne ceste v
Občini Domžale za leto 2003.

2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva se nanaša na

sofinanciranje naslednjih investicij:
– izboljšava kmetijskih zemljišč in ureja-

nje kmetijskih zemljišč za strojno obdelavo,
kjer ta doslej ni bila mogoča, urejanje do-
stopov na kmetijska zemljišča, kjer je to po-
trebno, a ni urejeno;

– sofinanciranje izgradnje centrov za na-
makanje ter sofinanciranje malih hidromeli-
oracijskih sistemov, kar zagotavlja stalno,
kakovostno in časovno načrtovano proiz-
vodnjo oziroma optimalno preskrbo rastlin z
vodo;

– popravilo in izgradnja novih gozdnih
cest in vlak na območju Občine Domžale v
gozdovih, ki so v zasebni lasti.

3. Upravičenci
Na javni poziv se lahko prijavijo prosilci,

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– upravičenci so kmetje – lastniki ali

solastniki zemljišča, na katerem se izvaja
investicija in imajo stalno bivališče na ob-
močju Občine Domžale in se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo (redna ali dopolnilna
dejavnost),

– upravičenci so tudi fizične osebe, ki
se ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
nimajo stalnega bivališča na območju Obči-
ne Domžale, vendar se zemljišče, katerega
lastniki so, nahaja na območju Občine Dom-
žale, če je ureditev zemljišča v interesu Ob-
čine Domžale.

Prednost pri dodeljevanju sredstev ima-
jo upravičenci iz območja Občine Domžale.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
– popolna in pravočasno oddana vloga

z zahtevano dokumentacijo,
– zemljišče oziroma kraj investicije se

mora v celoti nahajati na območju Občine
Domžale,

– investicija mora biti pričeta v tekočem
letu,

– prepovedano je subvencioniranje sa-
mo dokončanja investicije,

– za posamezno investicijo lahko upravi-
čenec pridobi sredstva le enkrat.

5. Višina subvencije
Pristojni oddelek določi delež sofinan-

ciranja posamezne investicije, ki se glede
na obseg vlog in razpoložljiva sredstva obli-
kuje v višini do največ 75% posamezne
investicije.

6. Potrebna dokumentacija
Prosilec zaprosi za pridobitev nevračlji-

vih sredstev na predpisanem obrazcu, ki ga
lahko dobi v času uradnih ur na Občini Dom-
žale, Oddelek za finance in gospodarstvo,
soba 71. Obrazcu – vlogi morajo biti prilo-
žena naslednja dokazila in dokumentacija:

– dokazilo, na podlagi katerega bo raz-
vidno, da se prosilec ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo – redno ali dopolnilno (odločba
oziroma potrdilo o statusu kmeta ali izjava
prosilca) – razen za prosilce iz druge alinee
3. točke javnega poziva;

– prosilci iz druge alinee 3. točke javne-
ga poziva morajo podati izjavo, da se ne
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in obraz-
ložijo, zakaj bi bila ureditev njihovega zem-
ljišča v interesu Občine Domžale;

– ocena o možnosti obstoja kmetijskega
gospodarstva ter ustrezni poklicni sposo-
bnosti in zmožnosti prejemnika pomoči od
pristojne kmetijsko svetovalne službe;

– zemljiško knjižni izpisek oziroma dru-
go veljavno dokazilo o lastništvu zemljišča;

– mapna kopija, iz katere je razviden kraj
izvedbe investicije;

– predračuni za izvedbo del ali računi,
skupaj s potrdilom o plačilu;

– veljavna lokacijska informacija oziro-
ma ustrezen upravni akt.

7. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnaval Oddelek

za finance in gospodarstvo, ki bo odločil o
posamezni vlogi, pred odločitvijo pa bo lah-
ko posamezno vlogo poslal v pregled Komi-
siji za kmetijstvo, ki jo imenuje županja in ki
bo podala svoje mnenje.

Kolikor je prosilec fizična oseba, ki se ne
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in nima stal-
nega bivališča na območju Občine Domža-
le, vendar se zemljišče, katerega lastnik je,
nahaja na območju Občine Domžale, njego-
vo vlogo obravnava najprej Komisija za kme-
tijstvo, ki oddelku poda mnenje o tem, ali je
ureditev zemljišča v interesu Občine Domža-
le. V tem primeru lahko Komisija za kmetij-
stvo zaprosi za mnenje Oddelek za prostor
in varstvo okolja Občine Domžale.
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Pristojni oddelek ima od posameznega
prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila
in dodatno dokumentacijo, kolikor je to po-
trebno za ugotavljanje upravičenosti in iz-
polnjevanja pogojev za pridobitev posamez-
nih proračunskih sredstev.

Prepozno prejete vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene.

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno poz-
vani, da jih dopolnijo v roku petih dni od preje-
ma poziva. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v
navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.

Prosilci, katerim sredstva ne bodo do-
deljena, bodo o tem pisno obveščeni v ro-
ku 30 dni po izteku pozivnega roka.

Prosilcem, katerih vloge bodo odobre-
ne, bodo izdani sklepi o odobreni višini
sredstev in po pravnomočnosti sklepa pre-
dložene v podpis ustrezne pogodbe. Podla-
ga za izplačilo subvencije bo račun o oprav-
ljeni celotni storitvi ter ustrezno dokazilo o
plačilu lastnega deleža.

8. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do vključno

30. 5. 2003.
Prosilci oddajo vloge na vložišče Obči-

ne Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, so-
ba št. 1 ali pa pošljejo priporočeno po poš-
ti, v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslo-
vom pošiljatelja in označbo »Javni razpis –
Investicijska vlaganja v kmetijska zemljišča
« na naslov: Občina Domžale, Oddelek za
finance in gospodarstvo, Ljubljanska 69,
1230 Domžale.

Vloge, ki ne bodo dostavljene na način
iz 8. točke tega razpisa, se ne bodo obrav-
navale in se bodo s sklepom zavrgle.

Občina Domžale

Ob-91728
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale, na podlagi določil Zakona o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 03/03) ter
Pravilnika o porabi in dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Domžale (Ur. vestnik Ob-
čine Domžale, št. 13/02), objavlja

javni razpis
za subvencioniranje ekološke kontrole

v Občini Domžale v letu 2003
1. Razpisana sredstva
V proračunu Občine Domžale za leto

2003 so v okviru postavke »Spodbujanje raz-
voja kmetijstva in kmetijskih dejavnosti«, ki je
planirana v višini 3,173.000 SIT, zagotovlje-
na sredstva za subvencioniranje ekološke
kontrole v Občini Domžale v letu 2003.

2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je subvencioni-

ranje ekološke kontrole v Občini Domžale v
letu 2003. Namen podpore je okolju prijaz-
nejša tehnologija pridelave kmetijskih proiz-
vodov in s tem v zvezi izboljšanje kvalitete
kmetijskih proizvodov.

3. Upravičenci
Upravičenci so kmetje s stalnim bivali-

ščem v Občini Domžale.
4. Pogoji za pridobitev sredstev in potre-

bna dokumentacija
Lokacija zemljišč kjer se izvaja ekolo-

ška kontrola mora biti na območju Občine
Domžale.

Prosilci oddajo vlogo z priloženim raču-
nom za opravljeno storitev ter dokazilom o
plačanem računu.

5. Višina subvencije
Višina subvencije znaša do 50% stro-

škov plačila ekološke kontrole.
6. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnaval Oddelek

za finance in gospodarstvo, ki bo s skle-
pom odločil o posamezni vlogi.

Prepozno prejete vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelji nepo-
polnih vlog bodo pisno pozvani, da jih do-
polnijo v roku petih dni od prejema poziva.
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navede-
nem roku ne bo dopolnil, se zavrže.

7. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do vključno

30. 11. 2003.
Prosilci svoje vloge oddajo na vložišču

Občine Domžale ali pa jih pošljejo priporo-
čeno po pošti, na naslov: Občina Domžale,
Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljub-
ljanska 69, Domžale.

Vloge, ki ne bodo dostavljene v roku iz
6. točke tega razpisa, se ne bodo obravna-
vale in se bodo s sklepom zavrgle.

Občina Domžale

Ob-91730
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale, na podlagi določil Zakona o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 03/03) ter
Pravilnika o porabi in dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Domžale (Ur. vestnik Ob-
čine Domžale, št. 13/02), objavlja

javni razpis
za subvencioniranje naravnega
pripusta kobil in žrebic v Občini

Domžale za leto 2003
1. Predmet javnega poziva in razpisana

sredstva
V proračunu Občine Domžale za leto

2003 so v okviru postavke »Subvencionira-
nje osemenjevanja živine«, ki je planirana v
višini 6,530.000 SIT, zagotovljena sredstva
za subvencioniranje naravnega pripusta ko-
bil in žrebic.

2. Upravičenci
Upravičenci do subvencije so kmetje in

rejci domačih živali, ki imajo stalno bivališče
na območju Občine Domžale in ki redijo
živali v Občini Domžale.

3. Pogoji za pridobitev sredstev in potre-
bna dokumentacija

Pogoj za pridobitev subvencije je popol-
na in pravočasno oddana vloga z zahtevano
dokumentacijo.

Prosilec zaprosi za pridobitev subvenci-
je na predpisanem obrazcu, ki ga lahko do-
bi v času uradnih ur na Občini Domžale,
Oddelek za finance in gospodarstvo, soba
71. Obrazcu – vlogi morajo biti priložena
naslednja dokazila in dokumentacija:

– potrdilo o plačilu naravnega pripusta;
– potrdilo o opravljenem naravnem pri-

pustu.
4. Višina subvencije
Višina subvencije je določena v Sklepu o

določitvi višine subvencije za reprodukcijo v
živinorejo, objavljenem v glasilu Slamnik.

5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnaval pristojni od-

delek in s sklepom odločil o tem, katerim
vlogam se ugodi.

Prepozno prejete vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelji nepo-
polnih vlog bodo pisno pozvani, da jih do-
polnijo v roku petih dni od prejema poziva.
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navede-
nem roku ne bo dopolnil, se zavrže.

Prosilci, katerim sredstva ne bodo do-
deljena, bodo o tem pisno obveščeni v ro-
ku 60 dni po predložitvi vloge.

6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do vključno

30. 11. 2003.
Prosilci svoje vloge oddajo na vložišču

Občine Domžale ali pa jih pošljejo priporo-
čeno po pošti, na naslov: Občina Domžale,
Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljub-
ljanska 69, Domžale.

Vloge, ki ne bodo dostavljene v roku iz
6. točke tega poziva, se ne bodo obravna-
vale in se bodo s sklepom zavrgle.

Občina Domžale

Ob-91732
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale, na podlagi določil Zakona o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 03/03) ter
Pravilnika o porabi in dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za pospeševanje razvoja
kmetijstva v občini Domžale (Ur. vestnik Ob-
čine Domžale, št. 13/02), objavlja

javni razpis
za subvencioniranje prevoza mleka v

Občini Domžale v letu 2003
1. Razpisana sredstva
V proračunu Občine Domžale za leto

2003 so v postavki »Subvencioniranje pre-
voza mleka« zagotovljena sredstva v višini
3,100.000 SIT za subvencioniranje prevo-
za mleka za leto 2003.

2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je subvencioni-

ranje prevoza mleka kmetom, ki se ukvarja-
jo s proizvodnjo mleka na območjih, kjer
zbiranja mleka ne organizirajo mlekarne.

3. Upravičenci
Upravičenci so kmetje s stalnim bivali-

ščem na območju Občine Domžale, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo mleka na območjih
kjer zbiranje mleka ne organizirajo mlekar-
ne. Na javni poziv se v imenu upravičencev
prijavi organizator prevoza mleka.

4. Pogoji za pridobitev sredstev in potre-
bna dokumentacija

Organizator prevoza mleka v imenu upra-
vičencev vloži pisno vlogo za pridobitev sub-
vencije. V vlogi organizator prevoza mleka
navede ime, priimek in naslov upravičencev
z navedbo območij (kraji), kjer bo ponudnik
opravljal prevoze mleka in jih razvažal v sku-
pno zbiralnico.

Skupna višina podeljenih subvencij se
določi v pogodbi glede na razpoložljiva pro-
računska sredstva. Vlogi morajo biti prilože-
na tudi naslednja dokazila in dokumentaci-
ja:

– izjava organizatorja prevoza mleka, da
odkupa mleka na navedenem območju ne
organizirajo mlekarne,
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– število kilometrov, ki jih bo prevoznik
za upravičence dnevno opravil,

– količina dnevno prevoženega mleka,
– predračun stroškov prevoza mleka, z

navedbo vsakega stroška posebej (prevoz,
delo…).

5. Višina subvencije
Subvencija se določi v absolutnem zne-

sku do višine največ 3 SIT/l prevoženega
mleka.

6. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnaval Oddelek

za finance in gospodarstvo, ki bo odločil o
posamezni vlogi, pred odločitvijo pa lahko
posamezno vlogo pošlje v pregled Komisiji
za kmetijstvo, ki poda svoje mnenje.

Pristojni oddelek ima od posameznega
ponudnika za prevoz mleka pravico zahte-
vati dodatna pojasnila in dodatno dokumen-
tacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje
upravičenosti in izpolnjevanja pogojev za pri-
dobitev posameznih proračunskih sredstev.

Z najprimernejšim ponudnikom (referen-
ce, opravlja prevoz za čim večje območje)
za posamezno območje bo Občina Domža-
le sklenila pogodbo za subvencioniranje
prevoza mleka.

Prepozno prejete vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelji nepo-
polnih vlog bodo pisno pozvani, da jih do-
polnijo v roku petih dni od prejema poziva.
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navede-
nem roku ne bo dopolnil, se zavrže.

Ponudniki, katerih Oddelek za finance
in gospodarstvo ne bo izbral za prevoz mle-
ka, bodo o tem pisno obveščeni v roku 60
dni po izteku pozivnega roka.

7. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do vključno 15. 5.

2003.
Organizatorji prevoza mleka lahko vloge

oddajo na vložišču Občine Domžale ali pa
jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označbo »Javni razpis za subvencioni-
ranje prevoza mleka« na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za finance in gospodar-
stvo, Ljubljanska 69, Domžale.

Vloge, ki ne bodo dostavljene na način
in v roku iz 7. točke tega razpisa, se ne
bodo obravnavale in se bodo s sklepom
zavrgle.

Občina Domžale

Ob-91733
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale, na podlagi določil Zakona o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka
o proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 03 /03)
ter sklepa Komisije za turizem, z dne 3. 4.
2003, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih

in drugih društev, ki se ukvarjajo s
pospeševanjem razvoja turizma v

Občini Domžale v letu 2003

1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje turističnih in drugih društev, ki se ukvar-
jajo s pospeševanjem razvoja turizma v Ob-
čini Domžale v letu 2003.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo turistična
društva oziroma društva, ki v okviru svoje
dejavnosti opravljajo tudi dejavnost s po-
dročja turizma na območju Občine Domža-
le v letu 2003.

3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev namenje-

nih za sofinanciranje delovanja turističnih
društev je 2,000.000 SIT na proračunski
postavki 4702 - Turistična društva. Sred-
stva se bodo dodelila v obliki dveh dotacij;
prva po podpisu pogodbe, druga pa v de-
cembru po predloženi popolni naknadni
dokumentaciji, navedeni v 6. točki tega raz-
pisa.

4. Merila za dodeljevanje sredstev
a) Število in pomembnost predvsem na-

slednjih aktivnosti:
– organizacija in izvajanje turističnih pri-

reditev,
– sodelovanje pri organizaciji in izvaja-

nju prireditev,
– organizacija in izvajanje čistilnih akcij,
– vzdrževanje in urejanje kraja, kjer je

sedež društva skozi vse leto (zelenice, cve-
tlične grede, turistična signalizacija in dru-
go),

– vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru TD,

– izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe,

– sodelovanje in promocija kraja na sej-
mih, razstavah in drugih predstavitvah obči-
ne,

– predstavljanje kulturne in naravne de-
diščine ter ljudskih običajev za turistične
namene,

– projekti v sodelovanju z drugimi društvi
– druge aktivnosti.
b) Število članov
c) Ocenjena višina vrednosti programov
5. Vsebina vloge
Vlogo sestavljata izpolnjen prijavni obra-

zec in dokumentacija k vlogi.
Prijavni obrazec, ki ga dobite na Oddel-

ku za finance in gospodarstvo Občine Dom-
žale vsebuje naslednje osnovne podatke:

a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva,
število članov društva, žiro račun društva,
ime in priimek predsednika društva, tele-
fon,

b) aktivnosti oziroma prireditve, ki so
predmet tega razpisa,

c) predračunska oziroma obračunska
vrednost prireditve z navedbo virov financi-
ranja,

d) zaprošena višina sofinanciranja,
e) terminski plan izvajanja prireditve ozi-

roma aktivnosti (predviden začetek in ko-
nec).

Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) finančno in vsebinsko poročilo o delu

društva v letu 2002,
b) finančni in vsebinski program dela

društva za leto 2003.
6. Naknadno zahtevana dokumentacija
Z društvi bodo sklenjene pogodbe o so-

financiranju v katerih bo določeno, da mo-
rajo društva do 15. 11. 2003 predložiti:

– finančno poročilo o izvedenih akcijah
oziroma prireditvah ter poročilo o delu za
obdobje od 1. 1. 2003 do 30. 10. 2003.

7. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala Komisija za turi-

zem, ki jo imenuje županja. Vse pravoča-
sno prispele vloge bodo ocenjene na pod-
lagi meril določenih v tem razpisu. Na pod-
lagi zapisnika komisije bo pristojni oddelek
s sklepom odločil o višini dodeljenih sred-
stev. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.

Prepozno prejete vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene.

Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v
roku osmih dni od odpiranja vlog pisno poz-
vala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.

8. Rok za prijavo
Zahtevki za dodelitev sredstev po tem

razpisu morajo prispeti najkasneje do 20. 5.
2003 na naslov: Občina Domžale, Oddelek
za finance in gospodarstvo, Ljubljanska 69,
1230 Domžale.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: »Ne odpiraj –
javni razpis za turistična društva.«

Vsi vlagatelji vlog bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni
po poteku roka za prijavo.

Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som lahko dobite na Občini Domžale, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, v času
uradnih ur na tel. 72-14-251; kontaktna ose-
ba: Darinka Žagar.

Občina Domžale

Št. 68/03 Ob-91741
Občina Miklavž na Dravskem polju, Ob-

činska uprava, objavlja

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje

programov za krepitev zdravja za leto
2003, ki jih bo občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mate-

rialnih stroškov neprofitno usmerjenih pro-
gramov za krepitev zdravja, ki se bodo izva-
jali na območju občine in za prebivalce ob-
čine Miklavž na Dravskem polju.

2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki:
– opravljajo zdravstveno ali socialno var-

stveno dejavnost in imajo registracijo za iz-
vajanje te dejavnosti,

– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,

– v primeru, da imajo sedež izven občine
Miklavž na Dravskem polju, morajo izvajati pro-
grame v Občini Miklavž na Dravskem polju,

– izvajajo programe za prebivalce obči-
ne Miklavž na Dravskem polju,

– imajo zagotovljene ostale pogoje za re-
alizacijo programov.

3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-

nancirali programi glede na vsebino prijav-
ljenih programov, učinkov programov in šte-
vila udeležencev programov.

Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s se-

dežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
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– programe organizacij in društev z ve-
čletnim delovanjem,

– programe, ki so usmerjeni v krepitev
zdravja predšolskih in šolskih otrok,

– programe za krepitev zdravja prebival-
cev, vezanih na spremembo življenjskega
sloga, prehrane in fizično aktivnost,

– uveljavljanje varnega materinstva.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Drav-
skem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasne-
je do 30. 4. 2003. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
za oddajo prijav oddana na pošti s priporo-
čeno pošiljko ali do 15. ure oddana v pro-
storih občine.

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloga -zdravstvo;
– odločbo o registraciji in osebno ime

zastopnika,
– program – namen, cilje in vsebino,
– predvidena potrebna finančna sredstva

– stroške, rok način in kraj izvajanja progra-
ma za leto 2003,

– reference in priporočila,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi

programa v preteklem letu,
– za društva – organizacije, ki niso re-

gistrirane v občini Miklavž je potrebno ob-
vezno navesti število članov ali/in uporabni-
kov iz Občine Miklavž.

6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce dobi-

te na občini v času uradnih ur (ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda od 14.
do 16. ure), torek in četrtek od 12. do 15. ure
osebno ali na tel. 629-68-23 ali 629-68-20.

Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo pod-
pisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev
v 15. dneh po izbiri.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 68/03 Ob-91744
Občina Miklavž na Dravskem polju, Ob-

činska uprava, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialno
humanitarnih društev za leto 2003, ki

jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje soci-

alno humanitarnih programov, ki:
– so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje

ali zmanjševanje socialnih stisk posamezni-
kov oziroma skupin občanov,

– dopolnjujejo dejavnosti zavodov.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne

in neprofitne organizacije ter društva, ki
– imajo sedež ali podružnico v Občini

Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven obči-

ne Miklavž na Dravskem polju, morajo vklju-
čevati člane iz občine Miklavž na Dravskem
polju in morajo biti registrirana za izvajanje
socialno humanitarne dejavnosti,

– izvajajo dejavnost na področju Občine
Miklavž na Dravskem polju,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in
urejeno ostalo dokumentacijo v skladu z ve-
ljavno zakonodajo,

– imajo zagotovljene ostale pogoje za re-
alizacijo programov.

3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-

nancirali programi glede na vsebino prijav-
ljenih programov, učinkov programov in šte-
vila udeležencev programov iz občine Mi-
klavž.

Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s se-

dežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z ve-

čletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v prepreče-

vanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov oziroma skupin obča-
nov,

– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov.

4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Drav-
skem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasne-
je do 30. 4. 2003. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
za oddajo prijav oddana na pošti s priporo-
čeno pošiljko ali do 15. ure oddana v pro-
storih občine.

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloga – sociala;
– odločbo o registraciji in osebno ime

zastopnika društva, organizacije,
– program dela in predvideno finančno

poslovanje za leto 2003,
– za društva – organizacije, ki niso re-

gistrirana v občini Miklavž, je potrebno ob-
vezno navesti število članov ali / in upora-
bnikov iz občine Miklavž,

– reference in priporočila,
– fotokopijo zaključnega računa za pre-

teklo leto, potrjeno s strani DURS oziroma
zaključni račun za preteklo leto, oziroma
odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike;

– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu.

6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce do-

bite na občini v času uradnih ur (ponede-
ljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda
od 14. do 16. ure), torek in četrtek od 12.
do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23 ali
629-68-20.

Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo pod-
pisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev
v 15 dneh po izbiri.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 150-01-1/2003 Ob-91773
Na podlagi 74. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01,
103/01, 53/02, 80/02, 88/02) in 3. čle-
na Navodila o zagotavljanju sredstev iz
proračuna Občine Črnomelj za izvajanje
nalog na področju socialnega varstva (Ur.
l. RS, št. 110/00), razpisuje Občina Čr-
nomelj

javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih

programov na območju Občine
Črnomelj v letu 2003

1. Predmet javnega razpisa so finančna
sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za
leto 2003 namenjena za sofinanciranje so-
cialno varstvenih programov na območju
Občine Črnomelj v letu 2003.

Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Črnomelj v proračunu za leto 2003
zagotovljenih:

– proračunska postavka 4120 – sofinan-
ciranje humanitarnih programov 3,900.000
SIT;

– proračunska postavka 4119 – sofinan-
ciranje letovanja socialno ogroženih otrok
350.000 SIT.

2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialno varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prostovo-

ljne in neprofitne organizacije, ki jih z name-
nom, da bi reševale socialne stiske in teža-
ve občanov občine Črnomelj ustanovijo po-
samezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;

– organizacije za samopomoč kot pro-
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali soci-
alne potrebe svojih članov;

– invalidske organizacije, kot prostovo-
ljne in neprofitne organizacije, ki jih ustano-
vijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne social-
ne programe in storitve, utemeljene na zna-
čilnostih invalidnosti po posameznih funkci-
onalnih okvarah, ki ogrožajo socialni polo-
žaj invalidov – občanov Občine Črnomelj;

– druga društva, zavodi, zasebne usta-
nove in zasebniki, ki izvajajo občinske pro-
grame na področju sociale ali občinske pro-
grame izboljšanja kvalitete življenja za ob-
čane Občine Črnomelj.

Izvajanje programov se mora nanašati na
območje Občine Črnomelj oziroma njene
občane.

3. V letu 2003 bo Občina Črnomelj sofi-
nancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invali-
de in ostarele:

– sofinanciranje programov in projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delu-
jejo v javnem interesu na področju social-
nega varstva;

– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok;

– sofinanciranje skupin ostarelih za sa-
mopomoč;

– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi.

4. Predlagatelji programov morajo ob pri-
javi posredovati naslednje podatke:

a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo v
skladu z navodili iz III. točke razpisne doku-
mentacije za sofinanciranje socialno var-
stvenih programov na območju Občine Čr-
nomelj za leto 2003 in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v prostorih Občine Črnomelj, Trg
svobode 3 – sprejemna pisarna, v času ura-
dnih ur.

b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj, ali da delujejo tudi na
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območju Občine Črnomelj – fotokopija
odločbe o registraciji društva;

c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2002, potrjeno na ustreznem orga-
nu društva;

d) program dela in finančni načrt za leto
2003;

e) dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, podatke o številu članov druš-
tva, seznam članov iz območja Občine Čr-
nomelj ter podatke o višini članarine.

Za izvedbo posameznih programov mo-
rajo predlagatelji posredovati naslednje po-
datke:

a) popolno ime in naslov izvajalca pro-
grama oziroma projekta;

b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom
posameznih stroškov;

c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;

d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora us-

trezati razpisanemu področju, ne pa drugim
področjem delovanja društva, sicer vloga
ne bo uvrščena v obravnavo.

5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna razpisna dokumentacija;
– sedež društva ali podružnice je na ob-

močju Občine Črnomelj, oziroma je pro-
gram dejavnosti zastavljen tako, da organi-
zacija vključuje v program člane iz Občine
Črnomelj;

– kvaliteta programov (množičnost vklju-
čevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih..)

– vključenost članov iz Občine Črnomelj.
6. Rok za predložitev prijav in vseh za-

htevanih dokumentov je 16. 5. 2003 do
12. ure, na naslovu: Občina Črnomelj, Trg
Svobode 3, Črnomelj, sprejemna pisarna.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s
pripisom: “Javni razpis – Socialno varstvo
2003, Ne odpiraj” na sprednji strani ter na-
vedbo naziva in naslova na hrbtni strani ku-
verte. Kontaktna oseba: Vladka Koste-
lec-Peteh, (tel. 07/30-61-100).

7. Sklep o dodelitvi sredstev posamez-
nim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru
izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izva-
jalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Črnomelj

Št. 403-8/2003 Ob-91848
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,

na podlagi 107. člena Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03) objavlja

javni poziv
za zbiranje programov financiranja na
področju kulture v Občini Ajdovščina v

letu 2003
1.Občina Ajdovščina bo v letu 2003 fi-

nancirala naslednje dejavnosti na področju
kulture:

Dejavnosti kulturnih društev
– program redne dejavnosti društva,

– strokovne sodelavce in strokovno iz-
popolnjevanje,

– udeležbo na tekmovanjih in preglednih
prireditvah.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izva-
jalci; da imajo sedež v občini Ajdovščina,
da so registrirani po zakonu o društvih, da
imajo osnovne materialne, prostorske in ka-
drovske možnosti, da imajo urejeno eviden-
co o članstvu, da je program sprejel pristoj-
ni organ.

3. Programi bodo sofinancirani po meri-
lih iz Pravilnika o merilih za sofinanciranje
dejavnosti kulturnih društev in prireditev in
drugih kulturnih programov v Občini Ajdov-
ščina.

4. Okvirna višina sredstev namenjenih
za predmet javnega poziva znaša
6,450.000 SIT. Sredstva morajo biti porab-
ljena do 31. 12. 2003.

5. Izvajalci program predložijo na pred-
pisanih obrazcih in v skladu z razpisno do-
kumentacijo, ki jo prejmejo v času uradnih
ur, v tajništvu občine Ajdovščina. Informaci-
je o razpisu zainteresirani prejmejo v oddel-
ku za družbene dejavnosti, kontaktna ose-
ba Martina Kobal, 05/365-91-23.

6.Rok za posredovanje vlog je 11. 5.
2003. Šteje se, da je vloga pravočasna v
kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti
priporočeno na naslov, Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali
osebno prinešena v vložišče občine, do
14.ure.

7. Vloge morajo biti posredovane v zapr-
ti ovojnici, označene z naslednjim besedi-
lom: Javni poziv – kultura. Nepravočasno
prispelih prijav, komisija ne bo obravnavala.
Vloge se bodo v predpisanem roku obrav-
navale po času prispetja.

8. O izidu javnega poziva bodo izvajalci
obveščeni v roku 30 dni od izteka roka. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Ajdovščina

Št. 403-8/2003 Ob-91849
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,

na podlagi 114. člena Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa za kulturo (Uradni list
št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list št. 6/03) objavlja

javni razpis
za financiranje kulturnih projektov na
področju kulture v Občini Ajdovščina v

letu 2003
1. Občina Ajdovščina bo v letu 2003

financirala naslednje projekte na področju
kulture:

Drugi kulturni programi in projekti
– kulturne prireditve,
– drugi projekti, ki pomenijo bistveno po-

pestritev kulturne dejavnosti v občini.
2. Pogoji; na javni razpis se lahko prijavi-

jo izvajalci, ki imajo sedež v občini Ajdovšči-
na in sicer: javni zavodi, za projekt, ki se ne
sofinancira v okviru osnovne dejavnosti, kul-
turna društva, zveze, javni skladi, zasebniki
in družbe z ustrezno registracijo ter samo-
stojni kulturni delavci ali posamezniki, ki se
ukvarjajo s kulturno dejavnostjo. Izjemoma
lahko prijavijo projekt tudi izvajalci, ki imajo
sedež izven občine, v primeru, da se pro-
jekt izvaja na območju Občine Ajdovščina.

3. Projekti bodo sofinancirani po merilih
iz Pravilnika o merilih za sofinanciranje de-
javnosti kulturnih društev in prireditev in dru-
gih kulturnih programov v Občini Ajdovšči-
na. Izbor prijavljenih projektov je odvisen
od števila prijavljenih projektov, višina sred-
stev pa v odvisnosti od kvalitete in pomem-
bnosti ter glede na popestritev kulturne de-
javnosti v občini z novostmi in kvaliteto.

4. Okvirna višina sredstev namenjenih
za predmet javnega razpisa znaša
3,600.000 SIT. Sredstva morajo biti porab-
ljena do 31. 12. 2003.

5. Izvajalci prijavo projekta predložijo na
predpisanih obrazcih in v skladu z razpisno
dokumentacijo, ki jo prejmejo v času ura-
dnih ur v tajništvu občine Ajdovščina.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani na oddelku za dru-
žbene dejavnosti, kontaktna oseba Martina
Kobal.

6.Rok za posredovanje vlog je 11. 6.
2003. Šteje se, da je vloga pravočasna v
kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti
priporočeno, na naslov Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali
osebno prinešena v vložišče občine, do
14. ure. Vloge morajo biti posredovane v
zaprti ovojnici, označene z naslednjim be-
sedilom: Javni razpis – kultura.

Nepravočasno prispelih prijav, komisija
ne bo obravnavala.

7. O razpisu bodo izvajalci obveščeni v
roku 30 dni od izteka roka. Z izbranimi izva-
jalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Ajdovščina

Št. 403-8/2003 Ob-91850
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih

financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00) in 8. člena Statuta občine Ajdov-
ščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list
RS, št. 2/02) Občina Ajdovščina objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke
in mladino, humanitarnih organizacij in

drugih neprofitnih organizacij v letu
2003

1. Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje programov, ki se izvajajo na območju
Občine Ajdovščina in sicer: programov za
otroke in mladino, programov humanitarnih
organizacij, programov ostalih neprofitnih
organizacij.

2. Osnovna področja:
2.1 Programi za otroke, mladino
a) Na področju programov za otroke in

mladino se sofinancira:
– mladinske skupine, klube, društva ter

druge organizacije, ki izvajajo programe na-
menjene spodbujanju kreativnosti in zado-
voljevanju interesov mladih,

– prireditve za mlade, večjega obsega,
– letovanja otrok in mladine.
Programe lahko prijavijo društva in dru-

ge institucije, ki imajo sedež na območju
Občine Ajdovščina. Izjemoma se sofinanci-
ra tudi programe izvajalcev, ki nimajo sede-
ža na območju občine, v kolikor se pro-
gram izvaja na območju občine in pomeni
bistveno popestritev programov namenjenih
mladim.

b) Enkratne denarne pomoči se zago-
tavljajo za:
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– izjemne dosežke nadarjenim učen-
cem, dijakom in študentom,

– sofinanciranje dodatnega izobraževa-
nja učencev, dijakov in študentov izven re-
dnih šolskih oziroma študijskih programov.

Na razpisu lahko sodeluje udeleženec, ki
ima stalno prebivališče v Občini Ajdovščina.

2.2 Programi humanitarnih organizacij
Na področju humanitarnih organizacij se

sofinancira:
– socialne programe društev in drugih

institucij katerih namen je razvijanje in uve-
ljavljanje skupinskih oblik dela, samopomo-
či in samoorganizacije ter prostovoljnih oblik
dela in individualne pomoči članom.

Sofinancira se programe organizacij in
društev, ki imajo sedež na območju Občine
Ajdovščina ter programe drugih organizacij
organiziranih za več občin, katerih program
se izvaja tudi na območju občine in so vanj
vključeni prebivalci s stalnim bivališčem v
Občini Ajdovščina.

2.3 Programi ostalih neprofitnih organi-
zacij.

Na področju programov ostalih neprofit-
nih organizacij se sofinancira programe, ki
pomenijo bistveno popestritev življenja v Ob-
čini Ajdovščina z novostmi in kvaliteto in niso
financirani iz drugih proračunskih postavk.

Sofinancira se programe organizacij in
društev, ki imajo sedež na območju Občine
Ajdovščina.

Posamezni prijavljeni program bo obči-
na sofinancirala v skladu z razpisnimi pogoji
in pogoji določenimi v merili, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.

Rok za oddajo vlog za programe otrok in
mladine, humanitarnih organizaciji in ostalih
neprofitnih organizacij je 25. 4. 2003.

Rok za oddajo vlog za pridobitev enkrat-
ne denarne pomoči je 25. 4. 2003 za prvi
krog sofinanciranja, 24. 10. 2003 za drugi
krog sofinanciranja.

Prijave v zaprti kuverti z ustrezno oznako
programa, ne odpiraj-vloga, se pošlje po
pošti ali odda na naslov Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Šteje
se, da je prijava pravočasna, če je bila od-
dana zadnji dan roka za oddajo prijav po
pošti priporočeno ali osebno prinešena do
14. ure.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi doku-
menti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina.

Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v roku 30 dni po roku za oddajo vlog
za sofinanciranje.

Občina Ajdovščina

Št. 35209-2/2003 Ob-91856
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
86. člena Statuta Občine Sežana (Ur. l. RS,
št. 40/99, 68/99 in 3/01), 4. člena Odlo-
ka o gospodarskih javnih službah v Občini
Sežana (Ur. l. RS, št. 73/98) in 8. člena
Odloka o dimnikarski službi na območju Ob-
čine Sežana (Ur. l. RS, št. 73/98) objavlja
Občina Sežana

javni razpis
o podelitvi koncesije za opravljanje

dimnikarske službe na območju Občine
Sežana

1. Naročnik – koncedent: Občina Seža-
na.

2. Naslov koncedenta: Partizanska c. 4,
6210 Sežana, tel. 05/731-01-00, faks
05/731-01-23.

3. Predmet koncesije: pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zra-
ka (v nadaljevanju: dimnikarska služba).

4. Območje koncesije: območje Obči-
ne Sežana.

5. Trajanje koncesije: koncesija začne
veljati z dnem podpisa koncesijske po-
godbe in traja 3 leta z možnostjo poda-
ljšanja.

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu: in-
teresenti za dodelitev koncesije morajo iz-
polnjevati vse pogoje navedene v Odloku o
dimnikarski službi na območju Občine Se-
žana (Ur. l. RS, št. 73/98).

7. Ponudba na razpis mora vsebovati:
– podatke o ponudniku – da je pravna

oseba, vpisana v sodni register Republike
Slovenije ali samostojni podjetnik,

– da je registriran in ima dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet konce-
sije,

– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da razpolaga z zadostnim številom

strokovnega kadra,
– da je ustrezno tehnično opremljen za

izvajanje koncesije,
– da predloži reference o dosedanjem

delu,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti

dimnikarske službe potekalo v skladu z ve-
ljavnimi predpisi, standardi in normativi,

– da izpolnjuje druge, s predpisi dolo-
čene pogoje in pogoje zahtevane v razpisni
dokumentaciji.

8. Merila za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: navedena v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Sežana, Ob-
činska uprava – Vida Rojc, soba št. 76, tel.
05/731-01-20, ob predložitvi potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob uradnih dneh
občinske uprave (ponedeljek, sreda, pet-
ek) do izteka roka za predložitev ponudb:
13. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT. Znesek je potrebno na-
kazati na transakcijski račun Občine Seža-
na pri Banki Slovenije št.
01311-0100005909, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – dimnikarska služba”.

10. Čas in kraj oddaje ponudb: 13. 5.
2003 do 11. ure na naslov: Občina Seža-
na, Občinska uprava, Partizanska c. 4,
6210 Sežana, v zaprti ovojnici z oznako
“Javni razpis – dimnikarska služba – Ne
odpiraj”.

11. Čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 5.
2003 ob 13. uri; Občina Sežana, Partizan-
ska c. 4, mala sejna dvorana.

12. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
v višini 1,000.000 SIT.

13. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: ponudba mora biti veljavna 90 dni o
dneva odpiranja. O izbiri koncesionarja bo

odločil koncedent z upravno odločbo v ro-
ku 30 dni po odpiranju ponudb.

13. Datum, ko je bila odposlana zahteva
za objavo: 1. 4. 2003.

Občina Sežana

Javne dražbe

Št. 114/2003 Ob-91729

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
ter Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61,
3326 Topolšica, tel. 03/898-77-00, faks
03/898-77-22.

I. Predmet prodaje:
1. Odprodaja dela poslovno-stanovanj-

ske stavbe Topolšica 61, stoječe na parc.
št. 869/5 - stavbišče, vl. št. 256, k.o. To-
polšica, in sicer: kletne etaže v izmeri
179,55 m2, pritličje - poslovni del v izmeri
343,08 m2 in podstrešja v izmeri 338 m2, v
skupni izmeri 860,63 m2, kar predstavlja
49% delež na objektu ter ustrezni pripada-
joči del na funkcionalnem zemljišču, na
parc. št. 869/1 - dvorišče v izmeri 687 m2

in parc. št. 869/3 - travnik v izmeri 381 m2,
obe k.o. Topolšica.

1.1. Izklicna cena nepremičnine:
31,958.404 SIT.

Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodnem naročilu na tel. 03/898-77-00.

II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se odproda v celoti po

sistemu videno-kupljeno.
2. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ce-

no za 100.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v

slovenskem jeziku.
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 - 3,195.840 SIT na transakcijski ra-
čun Ministrstva za zdravje št.
01100-6300109972, sklic na št.
182711-7141998-230000 02. 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 dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na transakcijski račun
Ministrstva za zdravje RS št.
01100-6300109972, sklic na št.
182711-7141998-230000 02. 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 udele-
žbo in predložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. ra-
čuna) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravne osebe),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 35 / 11. 4. 2003 / Stran 1957

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
na oseba) 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 Ured-

bo o pridobivanju, razpolaganju in upravlja-
nju s stvarnim premoženjem države in ob-
čin (Uradni list RS, št. 12/03).

Nadzor nad izvedbo javne dražbe izvaja
pristojna komisija.

9. Datum, čas in kraj javne dražbe: jav-
na dražba bo dne 28. 4. 2003 ob 11. uri.

Sam potek javne dražbe se bo odvijal v
jedilnici (pri kuhinji bolnišnice) na naslovu:
Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326
Topolšica.

Ministrstvo za zdravje
Bolnišnica Topolšica

Razpisi delovnih
mest

Št. 2 Ob-91557
V skladu z določili 19. člena družbene

pogodbe in Pravilnika o delovnih razmerjih,
plačah in drugih prejemkih pri delodajalcu
skupščina podjetja Strelišče d.o.o., Dolenj-
ska cesta 11, Ljubljana, razpisuje delovno
mesto

direktorja podjetja Strelišče d.o.o.
Pogoji:
– najmanj višješolska izobrazba,
– 48 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen preizkus znanja o rokovanju

z orožjem na podlagi Zakona o orožju,
– vozniški izpit B kategorije.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Strelišče d.o.o., Dolenj-
ska cesta 11, 1000 Ljubljana, s pripisom
»za razpis«. Kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Strelišče, d.o.o.

Št. 111-22/03-0515 Ob-91569
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) – 1 prosto mesto višjega sodnika
na kazenskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani,

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-91591
Svet zavoda Osnovne šole Notranjski

odred Cerknica razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZFVI (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. november
2003, oziroma skladno s sklepom o imeno-
vanju oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah, kratkim življenjepisom ter progra-
mom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje, pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet za-
voda Osnovna šola Notranjski odred Cer-
knica, C. 4. maja 92, 1380 Cerknica, z oz-
nako »Prijava za razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica

Št. 78-8/03 Ob-91644
Pedagoški inštitut, Ljubljana, Gerbičeva

62, razpisuje delovno mesto (reelekcija) s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi:

sekretarja/ko inštituta.
Za sekretarja/ko inštituta je lahiko ime-

novana oseba, ki poleg splošnih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– visoko izobrazbo pravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na

podobnih delovnih mestih,
– organizacijske sposobnosti,
– poznavanje dela v Windows okolju.
Z imenovanim sekretarjem/ko inštituta

bo s pogodbo o zaposlitvi za določen čas s
krajšim delovnim časom sklenjeno delovno
razmerje za mandatno dobo štirih let in za
polovico polnega delovnega časa.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati/ke pošljejo v osmih dneh
na naslov Pedagoškega inštituta s pripisom
»za razpis«. Prijavljeni kandidati/ke bodo o
izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Pedagoški inštitut, Ljubljana

Ob-91653
Svet Kobilarne Lipica razpisuje delovno

mesto
direktorja Kobilarne Lipica.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba družboslovne,

tehnične ali naravoslovne smeri,

– 8 let delovnih izkušenj,
– organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje enega tujega jezika

(nemški, italijanski ali angleški jezik),
– poznavanje dela z računalnikom,
– preizkus znanja iz varnosti in zdravja

pri delu in varstva pred požarom in
– tečaj iz varstva naravne in kulturne de-

diščine.
Kandidati morajo prijavi poleg potrebnih

dokazil priložiti tudi program dela.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri le-

ta.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo pri-

spele v petnajstih dneh po tej objavi na na-
slov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Seža-
na, s pripisom »Ne odpraj - ponudba za
razpis direktorja«.

O izbiri bodo vsi kandidati obveščeni v
tridesetih dneh po končanem postopku.

Kobilarna Lipica

Ob-91655
Loški muzej Škofja Loka, Svet, Grajska

pot 13, Škofja Loka, objavlja razpis za pro-
sto delovno mesto

direktorja Loškega muzeja.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan

kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vo-

dilnih delovnih mestih,
– ali višja izobrazba in 10 let delovnih

izkušenj, od tega najmanj 4 leta na vodilnih
delovnih mestih,

– poznavanje dejavnosti s področja dela
muzeja,

– sposobnost za organiziranje in vode-
nje dela v kolektivu,

– aktivno znanje enega svetovnega jezi-
ka.

Kandidat mora predložiti program dela
muzeja.

Kandidati naj svoje prijave s priloženimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev in progra-
mom razvoja Loškega muzeja pošljejo v 15
dneh po objavi na naslov: Loški muzej, Graj-
ska pot 13, 4220 Škofja Loka s pripisom:
“za razpis”.

Kandidate bomo o izidu razpisa obvestili
v 15 dneh po izbiri.

Loški muzej Škofja Loka

Št. 101/2003 Ob-91680
Nadzorni svet Holdinga Ljubljana, d.o.o.,

Dalmatinova 1, Ljubljana, na podlagi prvega
odstavka 22. člena Družbene pogodbe o
ustanovitvi Holdinga Ljubljana, d.o.o., druž-
be za upravljanje in gospodarjenje z javnimi
podjetji, d.o.o. z dne 14. 6. 2001 ter na
podlagi sklepa Skupščine Holdinga Ljublja-
na, d.o.o. z dne 27. 3. 2003, javno objavlja
javni razpis za imenovanje

generalnega direktorja družbe.
Za generalnega direktorja je lahko ime-

novana oseba, ki izpolnjuje, poleg z zako-
nom določenih pogojev, še naslednje po-
goje:

– univerzitetna izobrazba pravne, eko-
nomske ali tehnične smeri,

– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih me-
stih,

– državljanstvo Republike Slovenije,
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– aktivno znanje enega svetovnega jezi-
ka,

– organizacijske sposobnosti ter pozna-
vanje dejavnosti in problematike javnih po-
djetij.

Kandidati morajo predložiti tudi program
dela.

Kandidati naj pošljejo popolne pisne pri-
jave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom najkasneje v roku
30 dni od objave tega razpisa, v zaprti
kuverti na naslov: Holding Ljubljana,
d.o.o., Nadzorni svet, Razpisna komisija
za imenovanje generalnega direktorja Hol-
dinga Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, s pripisom: »za razpis za
imenovanje generalnega direktorja Holdin-
ga Ljubljana, d.o.o.«.

Razpisna komisija nepopolnih in nepra-
vočasnih vlog ne bo upoštevala. Veljavne
bodo le tiste vloge, ki bodo do zadnjega
dne roka oddane priporočeno po pošti.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. Kan-
didati bodo v roku 8 dni od imenovanja ge-
neralnega direktorja Holdinga Ljubljana,
d.o.o. obveščeni o izbiri. Izbrani kandidat
bo imenovan za mandatno dobo štirih let, z
možnostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni svet
Holdinga Ljubljana, d.o.o.

Št. 101/2003 Ob-91681
Holding Ljubljana, d.o.o., na podlagi 20.

člena Družbene pogodbe o ustanovitvi Hol-
dinga Ljubljana, družbe za upravljanje in go-
spodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o. ter
sklepa nadzornega sveta Holdinga Ljublja-
na, d.o.o. z dne 3. 4. 2003, ponovno ob-
javlja javni razpis za delovno mesto

direktorja javnega podjetja Vodovod
kanalizacija, d.o.o.

Za direktorja je lahko imenovana oseba,
ki izpolnjuje, poleg z zakonom določenih,
še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od

tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih me-
stih,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje enega svetovnega jezi-

ka,
– organizacijske sposobnosti ter pozna-

vanje dejavnosti in problematike javnega po-
djetja.

Kandidati naj pošljejo vloge z ustreznimi
dokazili v roku 30 dni od objave razpisa, v
zaprti kuverti, na naslov: Holding Ljubljana,
d.o.o., Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, »za
razpisno komisijo ne odpiraj JP VOKA«.

Poleg prijave in dokazil o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, pričakujemo od kandi-
datov tudi predložitev programa dela.

Nepopolne in nepravočasno oddane vlo-
ge ne bodo upoštevane.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo vabljeni na razgovor.

Izbrani kandidati bodo o izbiri obveščeni
v roku 8 dni od imenovanja.

Izbrani kandidati bodo imenovani za do-
bo 4 let, z možnostjo ponovnega imenova-
nja.

Vse dodatne informacije lahko dobite na
tel. 01/474-08-15, Vesna Gabrijel.

Holding Ljubljana, d.o.o.

Št. 101/2003 Ob-91682
Holding Ljubljana, d.o.o., na podlagi 20.

člena Družbene pogodbe o ustanovitvi Hol-
dinga Ljubljana, družbe za upravljanje in go-
spodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o. ter
sklepa nadzornega sveta Holdinga Ljublja-
na, d.o.o. z dne 3. 4. 2003, objavlja javni
razpis za delovno mesto

direktorja javnega podjetja Žale,
d.o.o.

Za direktorja je lahko imenovana oseba,
ki izpolnjuje, poleg z zakonom določenih,
še naslednje pogoje:

– univerzitetna oziroma visoka strokov-
na izobrazba,

– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 3 leta na vodilnih delovnih me-
stih,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje enega svetovnega jezi-

ka,
– organizacijske sposobnosti ter pozna-

vanje dejavnosti in problematike javnega po-
djetja.

Kandidati naj pošljejo vloge z ustreznimi
dokazili v roku 30 dni od objave razpisa, v
zaprti kuverti, na naslov: Holding Ljubljana,
d.o.o., Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, »za
razpisno komisijo ne odpiraj JP Žale«.

Poleg prijave in dokazil o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, pričakujemo od kandida-
tov tudi predložitev programa dela.

Nepopolne in nepravočasno oddane vlo-
ge ne bodo upoštevane.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo vabljeni na razgovor.

Izbrani kandidati bodo o izbiri obveščeni
v roku 8 dni od imenovanja.

Izbrani kandidati bodo imenovani za do-
bo 4 let, z možnostjo ponovnega imenova-
nja.

Vse dodatne informacije lahko dobite na
tel. 01/474-08-15, Vesna Gabrijel.

Holding Ljubljana, d.o.o.

Ob-91693
Na podlagi prvega odstavka 17.člena Za-

kona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/1) in
13.člena Odloka o ustanovitvi javnega za-
voda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 21/02) svet knjiž-
nice razpisuje delovno mesto

direktorja – direktorice Knjižnice An-
tona Sovreta Hrastnik.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– visoka izobrazba družboslovne ali hu-
manistične smeri ter 5 let delovnih izkušenj
na področju dela knjižnične dejavnosti od
tega vsaj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih
ali vodstvenih delih v knjižnični dejavnosti,

– višja izobrazba družboslovne ali huma-
nistične smeri ter 20 let delovnih izkušenj na
področju dela knjižnične dejavnosti od tega
vsaj 10 let delovnih izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih delih v knjižnični dejavnosti,

– opravljen strokovni izpit iz bibliotekar-
ske stroke,

– predložiti morajo program dela zavo-
da.

Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja.

Mandat direktorja traja pet let.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-

njevanju razpisnih pogojev pošljejo v pet-

najstih dneh po objavi tega razpisa v zaprti
kuverti z označbo »razpis za direktorja/ico
Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik« na na-
slov: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, No-
vi Log 4/a, 1430 Hrastnik.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v zakonitem roku.

Svet Knjižnice Antona Sovreta
Hrastnik

Ob-91698
Svet šolskega centra Slovenj Gradec,

Koroška 11, 2380 Slovenj Gradec, razpisu-
je delovni mesti

ravnatelja poklicne in srednje eko-
nomske šole

in
ravnatelja srednje strokovne zdrav-

stvene šole.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene v 53. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, in si-
cer:

–  za ravnatelja je lahko imenovan, kdor
ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter iz-
polnjuje druge pogoje za učitelja ali za sve-
tovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževa-
nju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziro-
ma najmanj 5 let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit. Ravnatelj bo imenovan od
1. 9. 2003 za obdobje petih let.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepi-
som in načrtom razvoja šole v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet šolskega cen-
tra Slovenj Gradec, Koroška 11, 2380 Slo-
venj Gradec, z oznako »za razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
tridesetih dni po končanem postopku izbire.

Svet šolskega centra
Slovenj Gradec

Ob-91734
Javni zavod Zdravstveni dom Zagorje ob-

javlja prosto delovno mesto
zdravnika/zdravnice v ambulanti

splošne medicine ZD Zagorje.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim

delovnim časom za določen čas za nado-
meščanje zdravnice na porodniškem dopu-
stu ter 4 mesečno poskusno dobo.

Pogoji:
– zdravnik specialist splošne/družinske

medicine ali zdravnik po končanem sekun-
darijatu,

– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev sprejemamo 8 dni po objavi na naslov:
Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1,
1410 Zagorje.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 28/2003 Ob-91797
Občina Radenci, Radgonska c. 9, na

podlagi 4. člena Pravilnika o sistemizaciji
delovnih mest v Občinski upravi občine Ra-
denci objavlja javni razpis za delovno mesto

svetovalca za področje prostorskega
planiranja, gospodarskih javnih služb in
okolja.
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Kandidat mora poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo eko-
nomske ali tehnične smeri,

– da aktivno obvlada dva svetovna jezika
(nemščina, angleščina),

– da ima eno leto delovnih izkušenj,
– da obvlada MS office programski pa-

ket.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas s 3-mesečnim poskusnim delom.
Vlogo z obveznimi dokazili o izpolnjeva-

nju zahtevanih pogojev je potrebno poslati v
roku 8 dni od objave na naslov: Občina
Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci s
pripisom »za razpis - prosto delovno me-
sto«. Prijavljeni kandidati bodo o izidu obve-
ščeni v 20 dneh po objavi razpisa.

Občina Radenci

Ob-91809
Svet šole Srednje zdravstvene šole Ce-

lje, Ipavčeva 10, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa 53. in 144. člen Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter
43. člen Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 64/01)
in imajo najmanj visoko šolsko izobrazbo ter
izpolnjujejo druge pogoje za učitelja ali sve-
tovalnega delavca na šoli, na kateri bo oprav-
ljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 let de-
lovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma naj-
manj 5 let naziv mentor. Kandidati morajo
imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Imenovani kandidat/ka bo imeno-
van za 5 let. Začetek dela 1. 9. 2003. Pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah in
kratkim življenjepisom morajo poslati najka-
sneje v 8 dneh na naslov: Srednja zdravstve-
na šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, s
pripisom »Za razpis ravnatelja«. Kandidati bo-
do pisno obveščeni o izboru v zakonitem
roku. Nepopolnih in prepozno prejetih prijav
ne bomo upoštevali.

CZŠ Celje
Srednja zdravstvena šola

Št. 27-2003 Ob-91864
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in

258.č člena Zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US,
35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00 – odl. US in 24/01) v zvezi
s četrtim odstavkom 62. člena Zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95,
38/99 in 28/00), je Svet sodnikov za pre-
krške na 19. seji 25. marca 2003 sprejel
sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

predstojnika Sodnika za prekrške
Izola.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in orga-
nizacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodni-

ško funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodni-
kov za prekrške Republike Slovenije, Mala
ulica 3, Ljubljana v 15 dneh od dneva obja-
ve tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške

Druge objave

Št. 461-01-20/2003 Ob-91756
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobi-

vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb Vlade, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo osebnega vozila

1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-05.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
(a) odprodaja osebnega vozila,
(b) vrsta vozila: Mercedes E 280, letnik

1998,
(c) vozilo se odprodaja po sistemu vide-

no-kupljeno. Stroške prepisa plača kupec.
3. Izklicna cena vozila je 4,200.000 SIT.
Najmanjši dvig cene je 100.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku petnajstih delovnih
dni od javnega odpiranja ponudb.

5. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih
dni od podpisa pogodbe na transakcijski
račun št. 01100-6300109972, sklic na šte-
vilko 18 12149-7201001-2003.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred predložitvijo po-

nudbe morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% izklicne cene na transakcijski ra-
čun. št. 01100-6300109972, sklic na šte-
vilko 18 12149-7201001-2003. Po oprav-
ljenem javnem odpiranju ponudb se ponu-
dnikom, ki s ponudbo ne uspejo, kavcija
vrne v roku petnajst dni brez obresti.

7. Ogled vozila je možen dne 16. 4.
2003 med 9. in 11. uro.

8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 28. 4. 2003 do 9. ure
na naslov: Republika Slovenija, Servis sku-
pnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.

Ponudbe lahko predložijo fizične in prav-
ne osebe.

9. Mesto in čas javnega odpiranja po-
nudb: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba, dne 28. 4. 2003 ob
9.30.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št. 30/2003 Ob-91560
Na podlagi 105. člena Statuta IZS ob-

javlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS

ES PI
A-1045 Mihael Rostohar, univ. dipl. inž.

arh.
A-1046 Ines Rot, univ. dipl. inž. arh.
A-1047 Branimir Zvonar, univ. dipl. inž.

arh.
A-1048 Aljoša Trebše, univ. dipl. inž. arh.
A-1049 Šimen Tomori, univ. dipl. inž.

arh.
A-1050 Marjeta Premelč, univ. dipl. inž.

arh.
A-1051 Andrej Žižek, univ. dipl. inž. arh.
A-1052 Mario Gregori, univ. dipl. inž.

arh.
A-1053 Tomaž Stražar, univ. dipl. inž.

arh.
A-1054 Petja Zupančič, univ. dipl. inž.

arh.
A-1055 Milan Rađenović, univ. dipl. inž.

arh.
A-1056 Darko Zobarič, univ. dipl. inž.

arh.
A-1057 Tomaž Krušec, univ. dipl. inž.

arh.
A-1058 Miro Božič, univ. dipl. inž. arh.
A-1061 Igor Orešič, univ. dipl. inž. arh.
G-2088 Helena Garzarolli, univ. dipl. inž.

grad.
G-2089 Andrej Lovšin, inž. grad.
G-2090 Martin Pregelj, univ. dipl. inž.

grad.
G-2091 Aljoša Sevčnikar, univ. dipl. inž.

grad.
G-2092 mag. Boštjan Furlan, univ. dipl.

inž. grad.
G-2093 Marko Fatur, univ. dipl. inž. grad.
G-2096 Klavdija Tajnikar, univ. dipl. inž.

grad.
G-2097 Stojan Milovanović, inž. grad.
G-2098 Andrej Vivod, inž. grad.
G-2099 Klemen Žagar, univ. dipl. inž.

grad.
G-2100 Peter Boškin, univ. dipl. inž.

grad.
G-2101 Marijan Mržek, univ. dipl. inž.

grad.
G-2102 Ivan Vizjak, inž. grad.
G-2103 dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž.

grad.
G-2104 Dušan Rožič, univ. dipl. inž.

grad.
G-2105 Tina Mazi, univ. dipl. inž. grad.
G-2106 Vincenc Kramar, inž. grad.
G-2107 Slavko Bratuša, inž. grad.
G-2108 Nataša Jevšnikar, inž. grad.
G-2109 Judita Tratnik, inž. grad.
G-2110 Leon Želj, inž. grad.
G-2111 Jože Gomboc, univ. dipl. inž.

grad.
G-2112 Erika Černe, univ. dipl. inž. grad.
G-2113 Matjaž Avšič, dipl. inž. grad.
G-2114 Franc Škorjanc, inž. grad.
G-2115 Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad.
S-1173 Pavel Lešnik, inž. str.
S-1179 Andrej Repše, inž. str.
S-1180 Boštjan Kek, univ. dipl. inž. str.
S-1181 Robert Vermiglio, univ. dipl. inž.

str.
S-1182 Igor Križman, inž. str.
S-1183 Marjan Umek, univ. dipl. inž. str.
S-1184 Boris Hočevar, univ. dipl. inž. str.
S-1185 mag. Aleš Habič, univ. dipl. inž.

str.
S-1186 Matjaž Vrabič, univ. dipl. inž. str.
S-1187 Alojz Fras, inž. str.
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ES PI
S-1188 Matej Križnik, univ. dipl. inž. str.
S-1189 Tomaž Andreiz, inž. str.
E-0790 Igor Baš, inž. el.
E-0826 Darij Stabej, univ. dipl. inž. el.
E-1327 mag. Slavko Mavrič, univ. dipl.

inž. el.
E-1329 Roman Jesenko, inž. el.
E-1330 Klemen Hrovat, univ. dipl. inž. el.
E-1331 Andrej Černilogar, inž. el.
E-1332 Ivan Iveta, inž. el.
E-1333 Vanja Gašperšič, univ. dipl. inž. el.
E-1335 Bojan Mohorko, univ. dipl. inž. el.
E-1336 Andrej Dolšak, univ. dipl. inž. el.
E-1337 Hinko Samec, inž. el.
E-1338 Franc Tekavec, univ. dipl. inž. el.
TD0615 Andrej Černe, inž. metal.
TD0616 Peter Jež, univ. dipl. inž. gozd.
TK0617 Janez Petek, univ. dipl. inž. kem.

tehnol.
TK0618 Alenka Markun, univ. dipl. inž.

kem.
TK0619 Jožef Gyurkač, univ. dipl. inž.

kem. tehnol.
TK0622 mag. Marija Drolka, univ. dipl.

inž. kem. tehnol.
TV0620 Miro Komat, var. inž.
TV0621 Milorad Šikman, var. inž.
R-0087 Mitja Šuligoj, univ. dipl. inž. rud.
R-0088 Gorazd Hafner, univ. dipl. inž.

geol.
R-0089 Bojan Klenovšek, univ. dipl. inž.

rud.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro in-

ženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
R – številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 30/2003 Ob-91561
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja

Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor in sprejel sklep, da se jim odobri
mirovanje statusa pooblaščenega inženirja:

ES PI
A-0988 Nadja Pfeifer, univ. dipl. inž. arh.
A-0821 Vojteh Žokalj, univ. dipl. inž. arh.
A-0938 Marjana Mekina, univ. dipl. inž.

arh.
G-0182 Sonja Papazovski, univ. dipl. inž.

grad.
G-2003 Nataša Kovač, univ. dipl. inž.

grad.
S-0979 Janez Lesar, univ. dipl. inž. str.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 30/2003 Ob-91562
Na podlagi 99. in 103. člena Statuta IZS

objavlja Inženirska zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz

članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev

Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor na seji in sprejel sklep, da se iz član-
stva zbornice in imenika pooblaščenih inže-
nirjev izbriše na podlagi lastne zahteve na-
slednje inženirje:

ES PI
G-1286 Regina Kukovič, grad. inž.
G-0235 Mirko Ferček, grad. inž.
G-0280 Marinka Vitek-Bucik, grad. univ.

dipl. inž.
E-0233 Pavel Žakelj, el. univ. dipl. inž.
E-0682 Zmago Karner, el. inž.
E-0136 Jožef Recek, el. univ. dipl. inž.
TK0129 Jože Lenart, kem. tehnol. inž.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro in-

ženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 30/2003 Ob-91563
Na podlagi 7. člena Zakona o geodetski

dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00), 105.
člena Statuta Inženirske zbornice Sloveni-
je, 15. in 40. člena (106.b) sprememb in
dopolnitev statuta Inženirske zbornice Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 57/00) objavlja Inženir-
ska zbornica Slovenije

geodete
vpisane v imenik geodetov pri IZS, ki

so že prejeli sklepe
ES Geodet
Geo 0188 Mojca Rutar, univ. dipl. inž.

geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev geo-

deta,
Geo – številka v matični sekciji geodetov,

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 30/2003 Ob-91564
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje,
ki so podali lastne zahteve za

mirovanje statusa v posebnem imeniku
odgovornih projektantov pri IZS

ES Ime in priimek
S-9032 Andrej Špolar, str. tehnik
S-9033 Franc Jeraj, str. tehnik
A-9019 Dragutin Topolko, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 30/2003 Ob-91565
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

tehnike,
ki so podali lastne zahteve za izbris iz

posebnega imenika odgovornih
projektantov in članstva zbornice

ES Ime in priimek
E-9108 Vukašin Maslaćević, el. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
E – številka v matični sekciji elektro in-

ženirjev.
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-91589

Poziv
Pomurskim poslovnim bankam

Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v Po-
murju d.o.o., Lendavska 5/a, 9000 Mur-
ska Sobota, poziva vse poslovne banke, ki
poslujejo na področju Pomurja, da v kolikor
se strinjajo z navedenimi pogoji kreditiranja
»inkubirancev«, podajo pisno soglasje k
sprejemanju naslednjih pogojev:

– maksimalni znesek kredita proizvo-
dnim podjetjem 15,000.000 SIT, v izjemnih
primerih do 20,000.000 SIT,

– maksimalni znesek kredita storitvenim
podjetjem 5,000.000 SIT,

– na pridobljeni znesek kredita se preko
Garancijske sheme za Pomurje, ki deluje v
okviru RRA Mure d.o.o. dodeli garancija v
višini do 80% kredita ali garancija v vredno-
sti maksimalno 46.000 EUR (10,6 mio SIT),

– obrestna mera za depozit vezan pri
banki je TOM+0%,

– multiplikator banke na depozit je 3.
Sprejemljivi pogoji kreditiranja podjetij:
– doba odplačevanja kredita: 5 let,
– obrestna mera za kredit podjetju:

TOM+1,5%,
– moratorij na odplačilo glavnice: 6 me-

secev,
– stroški odobritve kredita:

– za kredit do vrednosti 3 mio SIT:
25.000 SIT,

– za kredit vrednosti nad 3 mio SIT:
50.000 SIT.
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Pisni odgovor na poziv pošljite najkasne-
je v desetih dneh od objave tega poziva na
naslednji naslov: Mrežni pomurski podjetni-
ški inkubator, podjetje za pospeševanje po-
djetništva v Pomurju d.o.o., Lendavska 5/a,
9000 Murska Sobota.

Garancijska shema za Pomurje

Ob-91555
Likvidacijski upravitelj družbe SKB Tra-

ding podjetje za mednarodno in domačo
trgovino d.o.o. - v likvidaciji, Dunajska ce-
sta 51, Ljubljana, Boštjan Fajs iz Ljubljane,
Ciril Metodov trg 13, v skladu s sklepom
skupščine družbe in v skladu z določbo
381. člena ZGD objavlja

obvestilo
upnikom in dolžnikom

z dne 20. 12. 2002 je začet postopek
likvidacije družbe SKB Trading podjetje
za mednarodno in domačo trgovino d.o.o.
- v likvidaciji, Ljubljana, Dunajska 51, za
likvidacijskega upravitelja je imenovan
Boštjan Fajs, Ciril Metodov trg 13, Ljub-
ljana.

Poziv upnikom in dolžnikom

Likvidacijski upravitelja poziva upnike, da
prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upra-
vitelju na naslov družbe v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva. Prijavam je po-
trebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj
in višino terjatve.

Likvidacijski upravitelj poziva dolžnike,
da takoj poravnajo svoje obveznosti do dru-
žbe v likvidaciji.

SKB Trading d.o.o. - v likvidaciji
Ljubljana

likvidacijski upravitelj

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-08-21102-681/2002-14 Ob-91679

Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-
vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. 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 dejanskega
stalnega prebivališča Musljija Djevata, se-
daj neznanega prebivališča, izdaja nasled-
nji sklep:

1. Za začasnega zastopnika Stranki Mus-
ljija Djevatu, roj. 5. 7. 1953, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Reški ulici 9, Ljub-
ljana, 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. 205-2/01-210 Ob-91710
Upravna enota Pesnica izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) v upravni
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Edvarda Mariniča, sedaj
neznanega prebivališča, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:

1. Edvardu Mariniču, roj. 21. 9. 1962, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na
naslovu Zg. Jakobski Dol 37/a, sedaj
neznanega prebivališča, se postavi za
začasno zastopnico Mileno Jalen, delavko
Upravne enote Pesnica.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku izdaje odločbe o
ugotovitvi stalnega prebivališča le toliko
časa, dokler so podani razlogi za to.

3. Stroški tega postopka niso
zaznamovani.

Št. 205-11/00-210 Ob-91711
Upravna enota Pesnica izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v upravni zadevi
ugotavljanja stalnega prebivališča Franca
Faleža, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnisti, naslednji sklep:

1. Francu Faležu, roj. 5. 1. 1951, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na
naslovu Kozjak nad Pesnico 15, sedaj
neznanega prebivališča, se postavi za
začasno zastopnico Mileno Jalen, delavko
Upravne enote Pesnica.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku izdaje odločbe o
ugotovitvi stalnega prebivališča le toliko
časa, dokler so podani razlogi za to.

3. Stroški tega postopka niso
zaznamovani.

Št. 209-130/2003 Ob-91724
Upravna enota Mozirje izdaja v zadevi

ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
za Franca Podkrižnika, na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in 44. ter 47. člena
Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št.
52/02), po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Francu Podkrižniku, roj. 27. 2. 1940 na
Ljubnem ob Savinji, državljanu Republike
Slovenije, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Savina 34, sedaj
neznanega prebivališča, se postavi Irena
Juvan iz Ljubnega ob Savinji, Prod 15,
zaposlena na Upravni enoti Mozirje.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
toliko časa, dokler v postopek ne vstopi
stranka ali njen pooblaščenec oziroma
zakoniti zastopnik.

Št. 209-155/2002-2003 Ob-91592
Upravna enota Mozirje izdaja v zadevi

ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
za Petra Majetiča, na podlagi prvega od-
stavka 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02) in 44. ter 47. člena Zakona o
državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02), po
uradni dolžnosti, naslednji sklep;

1. Za začasnega zastopnika stranki Pet-
ru Majetiču, roj. 21. 3. 1974 na Jesenicah,
državljanu Republike Slovenije, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Ljub-
ija 116, sedaj neznanega prebivališča se
postavi Suzana Grudnik iz Mozirja, Praprot-
nikova ulica 12, zaposlena na Upravni enoti
Mozirje.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler v postopek ne vstopi
stranka ali njen pooblaščenec oziroma za-
koniti zastopnik.

Št. 209-129/2003 Ob-91593
Upravna enota Mozirje izdaja v zadevi

ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
za Petra Plesca, na podlagi prvega odstav-
ka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in 44. ter 47. člena Zakona o držav-
ni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02), po uradni
dolžnosti, naslednji sklep;

1. Za začasnega zastopnika stranki Petru
Plescu, roj. 22. 9. 1937 v Radmirju, državlja-
nu Republike Slovenije, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Ljubno ob Savinji,
Prod 3, sedaj neznanega prebivališča, se po-
stavi Irena Juvan iz Ljubnega ob Savinji, Prod
15, zaposlena na Upravni enoti Mozirje.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler v postopek ne vstopi
stranka ali njen pooblaščenec oziroma za-
koniti zastopnik.

Št. 209-90/2003 Ob-91594
Upravna enota Mozirje izdaja v zadevi

ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
za Bruna Špruka, na podlagi prvega od-
stavka 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02) in 44. ter 47. člena Zakona o
državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02), po
uradni dolžnosti, naslednji sklep;

1. Za začasnega zastpnika stranki Brunu
Špruku, roj. 18. 9. 1917 v Grazu, državlja-
nu Republike Slovenije, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem na naslovu Luče 46, se-
daj neznanega prebivališča, se postavi Ire-
na Juvan iz Ljubnega ob Saviniji, Prod 15,
zaposlena na Upravni enoti Mozirje.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler v postopek ne vstopi
stranka ali njen pooblaščenec oziroma za-
koniti zastopnik.

Št. 209-89/2003 Ob-91595
Upravna enota Mozirje izdaja v zadevi

ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
za Albina Zamrnika, na podlagi prvega od-
stavka 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02) in 44. ter 47. člena Zakona o
državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02), po
uradni dolžnosti, naslednji sklep;

1. Za začasnega zastopnika stranki Albi-
nu Zamrniku, roj. 27. 1. 1940 v Krnici, dr-
žavljanu Republike Slovenije, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Krnica 42,
sedaj neznanega prebivališča, se postavi
Irena Juvan iz Ljubnega ob Savinji, Prod
15, zaposlena na Upravni enoti Mozirje.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler v postopek ne vstopi
stranka ali njen pooblaščenec oziroma za-
koniti zastopnik.
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Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Ob-91588

Združena lista socialnih demokratov,
Levstikova 15, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od

1. 1. do 31. 12. 2002

I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega

proračuna
in lokalnih
skupnosti 113,626.704,67 SIT

2. Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov 124,461.707,55 SIT

3. Drugi prihodki 70,382,716,34 SIT
Celotni prihodki 308,471.128,56 SIT

II. Odhodki
1. Drugi stroški

in izredni
odhodki 249,633.271,79 SIT

2. Stroški volitev 97,774.123,77 SIT
Celotni odhodki 347,407.395,56 SIT

Presežek dohodkov 38,936.267,00 SIT

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev na dan

31. 12. 2002

I. Sredstva
1. Opredmetena

osnovna sredstva 138,102.013,70 SIT
2. Dolgoročne finančne

naložbe 753.457,68 SIT
3. Poslovne terjatve 13,542.234,55 SIT
4. Kratkoročne

finančne naložbe 37,356.189,39 SIT
5. Denarna sredstva

na računu 5,474.850,84 SIT
6. Aktivne časovne

razmejitve 92,407.517,80 SIT
Skupaj sredstva 287,636.263.96 SIT

II. Obveznosti do virov sredstev
1. Obveznosti do

lastnikov sredstev
v upravljanju 125,573.685,52 SIT

2. Dolgoročne
rezervacije 10,494.018,77 SIT

3. Poslovne
obveznosti 20,285.760,33 SIT

4. Finančne
obveznosti 33,458.675,57 SIT

5. Pasivne časovne
razmejitve 97,824,123,77 SIT

Skupaj viri sredstev 287,636.263,96 SIT

Združena lista socialnih demokratov

Ob-91596
Slovenska ljudska stranka Ljubljana, Beethovnova 4, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
sredstev in viri sredstev na dan 31. 12. 2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
I. Sredstva

1. Opredmetena osnovna sredstva 24,709.549
2. Dolgoročne finančne naložbe 2,576.230
3. Kratkoročne finančne naložbe 6,050.716
4. Denarna sredstva na računih 20,124.459
5. Druga sredstva 18,602.442

Skupaj sredstva 72,063.396
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek –
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 35,061.812
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja –
4. Presežek odhodkov nad prihodki (11,183.804)
5. Druge obveznosti do virov sredstev 48,185.388

Skupaj viri sredstev 72,063.396

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 57,303.397
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 79,996.629
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 30,306,359
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

ki presegajo v zakonu določeno višino 7,885.000
5. Drugi prihodki 13,524.210

Celotni prhodki 189,015.595
II. Odhodki
1. Stroški volitev 63,648.540
2. Drugi stroški in izredni odhodki 119,914.319

Celotni odhodki 183,562.859
III. Davek od dobička od pridobitne dejavnosti 44.633
IV. Presežek prihodkov nad odhodki 5,408.103
V. Presežek odhodkov nad prihodki –

SLS Slovenska ljudska stranka

Ob-91597

Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS, Kersnikova 6, Ljubljana,
objavlja

skrajšano letno poročilo
 prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002

Zap.
št. Postavka Znesek v SIT
I. Prihodki

1. Prihodki iz državnega proračuna 33,294.000
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 22,552.000
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 4,113.000
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter posameznikov,

ki presegajo v zakonu določeno višino
5. Drugi prihodki 7,100.000

Celotni prihodki 67,059.000
II. Odhodki
1. Stroški volitev 20,966.000 SIT
2. Drugi stroški in izredni odhodki 70,896.000

Celotni odhodki 91,862.000
III. Presežek prihodkov nad odhodki
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 24,803.000
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skrajšano letno poročilo
 sredstev in viri sredstev na dan 31. 12. 2002

Zap.
št. Postavka Znesek v SIT

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva 1,520.000
2. Dolgoročne finančne naložbe 535.000
3. Kratkoročne finančne naložbe 1,358.000
4. Denarna sredstva na računih 15,685.000
5. Druga sredstva 1,664.000

Skupaj sredstva 20,762.000
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek 2,013.000
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 18,262.000
4. Druge obveznosti do virov sredstev 487.000

Skupaj viri sredstev 20,762.000

Demokratična stranka upokojencev
Slovenije – DeSUS

Ob-91598

Nova Slovenija – kršč. ljud. stranka N.Si, Cankarjeva 11, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2002–31. 12. 2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna 51,794.423
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 5,327.637
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb

ter zasebnikov 53,491.728
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb

ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino

5. Drugi prihodki 15,038.849
Celotni prihodki 125,652.637

II. Odhodki 137,006.729
1. Stroški volitev 52,681.778
2. Drugi stroški in izredni odhodki 84,324.951

Celotni odhodki
III. Presežek prihodkov nad odhodki
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 11,354.092

skrajšano letno poročilo
sredstev in viri sredstev v obdobju od 1. 1. 2002–31. 12. 2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva 3,896.943
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih 19,136.066
5. Druga sredstva 1,078.274

Skupaj sredstva 24,111.283
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 11,073.100
4. Druge obveznosti do virov sredstev 13,038.183

Skupaj viri sredstev 24,111.283

Nova Slovenija
Krščanska ljudska stranka

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-4/2003-3 Ob-91578
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, z dnem 28. 3. 2003
sprejme v hrambo statut z nazivom »Statut
Sindikalne enote ŽIP«, in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
287 za sindikat z imenom: Sindikat
železničarjev Slovenije, Sindikalna enota
ŽIP, kratico: SŽS SE ŽIP, in sedežem: Trg
osvobodilne fronte 7, Ljubljana.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-3/03-6 Ob-91783
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 3. 4. 2003
na podlagi skupne vloge podjetij Delo, ča-
sopisno in založniško podjetje, d.d.,
Ljubljana, Gorenjski glas, časopisno po-
djetje, d.o.o., Kranj, Novi tednik & Radio
Celje, podjetje za časopisno in radijsko
dejavnost, d.o.o., Celje, Podjetje za in-
formiranje d.d., Murska Sobota, Primor-
ske novice, časopisno-založniška dru-
žba, d.o.o., Koper in Radio tednik Ptuj,
družba za časopisno in radijsko dejav-
nost, d.o.o., Ptuj, izdal sklep o uvedbi po-
stopka ugotavljanja skladnosti osnutka Po-
godbe o ustanovitvi gospodarskega intere-
snega združenja GIZ Skupni list, s 3. od-
stavkom 5. člena v povezavi s 7. členom
ZPOmK (posamična izjema).

Zgoraj navedena podjetja so Uradu pri-
glasila osnutek Pogodbe o ustanovitvi go-
spodarskega interesnega združenja GIZ Sku-
pni list (v nadaljevanju: osnutek pogodbe).
Združenje bo izvedbeno delovalo na podro-
čjih skupne redakcijske vsebine (priprava
skupnih strani, prilog in podobno) in skupne-
ga oglasnega trženja ter bo koordiniralo za-
ložniške dejavnosti na področjih tiska in gra-
fične priprave ter distribucije in raznosa. Za
vsako od področij bodo izdelani organizacij-
ski predpisi in ceniki. Ceniki bodo sprejeti
na skupščini. Ker osnutek pogodbe vsebuje
nekatere omejevalne določbe, za katere je
potrebno ugotoviti skladnost z določili 3. od-
stavka 5. člena ZPOmK, je Urad na skupno
zahtevo zgoraj navedenih podjetij uvedel po-
stopek za podelitev posamične izjeme.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavi-
telja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-91554
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve

d.o.o., Ljubljana, Parmova 41.
Vir financiranja: naročnina, prodaja ogla-

snega prostora.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Jasna Sla-

pničar Korsika, Bojan Korsika.
Uprava izdajatelja. Bojan Korsika.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Ob-91160
V skladu s 74. členom Zakona o teleko-

munikacijah (Uradni list RS, št.
30-1828/2001), družba Si.mobil telekomu-
nikacijske storitve, d.d., s sedežem na Šmar-
tinska c. 134b, 1000 Ljubljana, objavlja

spremembo cenika storitev

Meduporabniški MMS:
– MMS sporočilo do 100 kb: 80 SIT,
– MMS sporočilo do 150 kb: 95 SIT,
– MMS sporočilo do 200 kb: 110 SIT.
Za vsakih nadaljnjih 50kb se cena pove-

ča za 15 SIT.
Cene vključujejo DDV.

Si.mobil d.d.

Objave
gospodarskih družb

Ob-91862
Direktor družbe RGS, rudarstvo, grad-

beništvo, sanacije, d.d., Dimičeva ulica 16,
Ljubljana (v nadaljevanju: RGS, d.d.) na
podlagi 533. f člena Zakona o gospodar-
skih družbah objavlja

obvestilo:
1. Dne 9. 4. 2003 je bil sodnemu regis-

tru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarje-
va ulica 9 predložen Oddelitveni načrt dru-
žbe RGS, d.d.

2. Na sedežu družbe RGS, d.d., Dimi-
čeva ulica 16, Ljubljana je od objave tega
obvestila do skupščine dne 12. 5. 2003 v
času od 8. do 12. ure na vpogled Oddeli-
tveni načrt družbe RGS, d.d., letno poro-
čilo RGS, d.d. za zadnja tri leta, poročilo
uprave o oddelitvi, poročilo o reviziji odde-
litve in ustanovitve nove družbe in poročilo
nadzornega sveta o pregledu odelitve. Na-
vedeno gradivo bo mogoče vpogledati tudi
na sami skupščini dne 12. 5. 2003.

3. Vsakemu delničarju, upniku in svetu
delavcev se bo na njihovo zahtevo najka-

sneje naslednji dan brezplačno dal prepis
listin iz prejšnjega odstavka.

3. Na skupščini dne 12. 5. 2003 bo
direktor razložil Oddelitveni načrt, prav tako
pa bo delničarje obvestil o vseh morebitnih
pomembnih spremembah premoženja dru-
žbe v obdobju od sestave Oddelitvenega
načrta do zasedanja skupščine. Za pomem-
bno se šteje predvsem tista sprememba,
zaradi katere bi bilo primerno drugačno me-
njalno razmerje oziroma drugačna dodeli-
tev delnic v novi družbi.

RGS, d.d., Ljubljana
rudarstvo-gradbeništvo-sanacije

direktor Emir Kurbegović

Ob-91921
Skladno s 313. členom ZGD in 4.8. čle-

nom Statuta delniške družbe Lesonit d.d.,
Ilirska Bistrica, Ulica Nikola Tesla 11, na
podlagi dne 8. aprila 2003 izvedeni skup-
ščini družbe in sprejetem sklepu o poveča-
nju osnovnega kapitala družbe, se objavlja

poziv
vsem delničarjem družbe, ki so bili kot

delničarji vpisani v registru KDD na dan 8.
april 2003, da v roku 14 dni uveljavijo pravico
do vpisa novih delnic, skladno z njihovo dose-
danjo udeležbo v delniškem kapitalu družbe.

Na podlagi sprejetega skupščinskega
sklepa se osnovni kapital družbe poveča za
573,016.000 SIT, družba pa bo za tako po-
večani kapital izdala 573.016 novih nava-
dnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT, ki dajejo njihovih imetnikom ena-
ke pravice kot dosedanje delnice. Dosedanji
delničarji imajo prednostno pravico do vpisa
novih delnic v sorazmerju z njihovimi dose-
danjimi deleži, rok za uveljavitev predmetne
pravice obstoječih delničarjev ter za vpis in
vplačilo delnic na transakcijski račun družbe
Lesonit d.d. pa znaša 14 dni od objave tega
poziva oziroma po poteku 14 dni od objave
poziva z isto vsebino v Uradnem listu RS,
odvisno od tega, kateri rok izteče kasneje.

Kolikor upravičeni delničarji ne bodo uve-
ljavili predhodne pravice po tem pozivu v
danem roku, ima družba pravico, da ob so-
glasju nadzornega sveta take delnice proda.

Lesonit d.d.
uprava družbe

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-91704
V skladu s 465. členom Zakona o go-

spodarskih družbah družba Lesnina LGM
trgovsko podjetje za les in gradbeni materi-
al, d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta
22, objavlja

obvestilo,
da je Slovenijales družba za trgovino in

druge storitve, d.d., 1511 Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 22, postal imetnik in lastnik po-
slovnih deležev v družbi Lesnina LGM tr-
govsko podjetje za les in gradbeni material,
d.o.o., ki predstavljalo skupaj 94,50%
osnovnega kapitala družbe.

Lesnina LGM trgovsko podjetje za
les in

gradbeni material, d.o.o.
direktor družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-91738
Jože Valentinčič, stanujoč Štepanjska

cesta 22 b, je kot edini družbenik družbe z
omejeno odgovornostjo NA – VAL, Družba
za upravljanje in promet z nepremičninami,
trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o. Litij-
ska cesta 45, 1000 Ljubljana, ki je vpisana
v sodni register Okrožnega sodišča v Ljub-
ljani 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 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 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

Ob-91740
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah, poslovodstvo družbe
Valina družba za vzdrževanje in urejanje ob-
jektov in okolice, trgovino, proizvodnjo in
storitve d.o.o., Štepanjska cesta 22B, 1000
Ljubljana, z matično številko 5340411, vpi-
sana 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 navede-
no zmanjšanje je v neustreznem razmerju
med lastniškim kapitalom in obveznostmi
družbe glede na obseg in naravo dejavno-
sti 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 sodni
register, izplača družbenikoma v razmerju z
njunima poslovnima deležema, in sicer:
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– Jožetu Valentinčiču znesek
24,030.300 SIT in

– Nadi Valentinčič 4,679.700 SIT.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se

zmanjšata nominalna zneska poslovnih de-
ležev družbenikov tako, da po zmanjšanju
znašata, 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-91855
Družba TILS proizvodnja, trgovina, iz-

voz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, skladno s 454.
členom ZGD objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
iz dosedanjih 38,342.869 SIT na

3,872.000 SIT.
Poziva se vse upnike, da se zglasijo pri

družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

TILS, d.o.o., Ljubljana
direktor: Tkalec Ivan

Sklici skupščin

Ob-91658
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 53. člena statuta družbe
Domel holding družba pooblaščenka,
d.d. uprava sklicuje

5. skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, 13. maja 2003, ob 18.30

v Kulturnem domu v Železnikih, Trnje 39,
Železniki, z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvolijo se predlagani organi
skupščine, ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.

2. Obravnava in sprejem uporabe bilan-
čnega dobička za leto 2002 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poro-

čilom uprave za leto 2002 in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta za leto 2002. Skup-
ščina na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta k predlogu uprave o uporabi
bilančnega dobička sprejme sklep, da se
celotni bilančni dobiček v višini
655,372.401,95 SIT, od katerega preosta-
nek čistega dobička za poslovno leto 2002
znaša 316,360.971,48 SIT, preneseni do-
biček iz prejšnjih let pa znaša
339,011.430,47 SIT, uporabi tako:

a). da se lastnikom delnic razdeli 85 SIT
bruto dividende na delnico, kar znese
48,564.750 SIT,

b). da preostali bilančni dobiček po revi-
diranem letnem obračunu za leto 2002 v
znesku 606,807.651,95 SIT ostane neraz-
porejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na dan za-
sedanja skupščine in sicer najkasneje v 30
dneh po izglasovanem sklepu skupščine.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel holding dru-
žba pooblaščenka, d.d. v poslovnem letu
2002 in se upravi in članom nadzornega sve-
ta za poslovno leto 2002 podeli razrešnica.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.

Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov družbe za leto 2003 se imenuje revi-
zijska družba PriceWaterhouseCoopers
d.o.o. iz Ljubljane.

4. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
4.1. Zaradi poteka mandata se razreši

dosedanje člane nadzornega sveta
4.2. Za nove člane nadzornega sveta se

za novo štiriletno mandatno obdobje imenuje:
– Minka Benedičič, univ. dipl. ek.,
– Tanja Kramar, univ. dipl. ek.,
– Tone Čufar, ek.,
– Stane Zgaga,
– Štefan Bertoncelj, inž.,
– Miroslav Olič.
5. Obravnava in sprejem predloga spre-

memb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in v

soglasju nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet dru-
žbe, da določi prečiščeno besedilo statuta
skladno s sprejetimi sklepi skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skup-
ščini predhodno pisno najavijo upravi dru-
žbe najkasneje v roku tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 10. 5.
2003. Pooblaščenci delničarjev morajo do
začetka skupščine predložiti pisna poobla-
stila. Udeležba na skupščini brez predho-
dne pismene prijave ne bo možna.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v pro-
stor za skupščino, ko tudi podpišejo sez-
nam prisotnih udeležencev. Glede na nave-
deno delničarje naprošamo, da zaradi
razdelitve glasovnic pridejo na skupščino
pol ure pred zasedanjem.

Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu dru-
žbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure pri
Marici Tarfila.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 19. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Domel holding družba
pooblaščenka, d.d.

uprava

Ob-91671

Na podlagi 10.6 člena statuta družbe
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo, sto-
ritve in trgovino, d. d., Tržaška cesta – del
2, Ljubljana, direktor sklicuje

6. skupščino družbe
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo,

storitve in trgovino, d. d.
ki bo dne 12. 5. 2003 ob 13. uri v po-

slovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta
– del 2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih organov skupščine.

Sprejme se sklep, kot ga predlaga upra-
va:

– za predsedujočo na skupščini se izvoli
Branka Neffat,

– za preštevalki glasov se izvolita Karlin
Marjeta in Zore Draga,

– seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. a) Seznanitev delničarjev z Letnim po-
ročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja,
ter pisnim poročilom nadzornega sveta.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.

Na predlog uprave in na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta se sprej-
me naslednji sklep: celotni bilančni dobi-
ček znaša 208,680.319,41 SIT. Del bilan-
čnega dobička po ZR 2002 v znesku
15,085.714,30 SIT se razdeli za dividen-
de in sicer iz dobička leta 2000, razlika v
višini 193,594.605,11 SIT ostane neraz-
porejena kot preneseni dobiček. V skladu
z določbo 4.3 statuta družbe se 65% do-
bička za razdelitev v višini 9,805.714,30
SIT najprej razdeli na prednostne delnice
razreda B, kar znaša 55,51 SIT bruto/del-
nico, 35% v višini 5,280.000 SIT pa se
razdeli na imetnike delnic A in B, kar znaša
22 SIT bruto/delnico. Dividende se izpla-
čajo do 30. 9. 2003 delničarjem po stanju
v delniški knjigi na dan sklepanja na skup-
ščini.

c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2002, ter jima podeljuje raz-
rešnico.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: zaradi optimiza-
cije kapitalske strukture družba zmanjšuje
osnovni kapital za 30,000.000 SIT.

Družba zmanjša osnovni kapital z umi-
kom 30.000 lastnih delnic razreda A, ki so
s strani družbe že pridobljene iz razlogov
prvega odstavka 240.člena ZGD v breme
zakonskih rezerv, ki presegajo 10% osnov-
nega kapitala. Družba zmanjšuje osnovni
kapital po določilih tretjega odstavka 356.
člena ZGD. Za nominalno vrednost umak-
njenih lastnih delnic v znesku 30,000.000
SIT se zmanjša osnovni kapital družbe, ki
po tem zmanjšanju znaša 240,000.000
SIT in je razdeljen na 63.339 navadnih
imenskih delnic razreda A z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT in na 176.661 pre-
dnostnih delnic razreda B z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT.
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Splošni prevrednotovalni popravek
osnovnega kapitala se zmanjša za sora-
zmerno vrednost nominalne vrednosti umak-
njenih lastnih delnic, hkrati se povečajo ka-
pitalske rezerve.

4. Povečanje osnovnega kapitala.
a) Iz postavk lastnega kapitala
Na predlog uprave in nadzornega sveta

se sprejme naslednji sklep: zaradi optimiza-
cije kapitalske strukture družba povečuje
osnovni kapital za 240,000.000 SIT.

Družba povečuje osnovni kapital po dolo-
čilih prvega odstavka 334. člena ZGD in si-
cer za 75,256.388,26 SIT iz kapitalskih re-
zerv, 65,040.394,29 SIT iz splošnega pre-
vrednotovalnega popravka, 31,180.663,05
SIT iz zakonskih rezerv, ki presegajo 10%
osnovnega kapitala po njegovem povečanju
ter 68,522.554,40 Sit iz dobička leta 1999.
Vse postavke so razvidne iz vmesne bilance
stanja na dan sklepanja skupščine, ki jo po-
trdi pooblaščeni revizor, ki sicer revidira ra-
čunovodske izkaze družbe.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo novih delnic obstoječim delničar-
jem v skladu z drugim odstavkom 309. čle-
na ZGD in upoštevaje določbo 338. člena
ZGD glede na stanje v delniški knjigi na dan
skupščine, pri čemer vsaka obstoječa del-
nica razreda A in B pridobi eno novo. Po
povečanju, ki je posledica tega sklepa, zna-
ša osnovni kapital družbe 480,000.000 SIT
in je razdeljen na 126.678 navadnih imen-
skih delnic razreda A z nominalno vrednos-
tjo 1.000 SIT in na 353.322 prednostnih
delnic razreda B z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.

Po vpisu sklepa o povečanju osnovnega
kapitala v register bo družba objavila poziv
delničarjem v skladu z določbo 340. člena
ZGD.

b) Kot odobreni kapital
Na predlog uprave in nadzornega sveta

se sprejme naslednji sklep: skupščina poo-
blašča upravo, da v petih letih po vpisu skle-
pa o odobrenem kapitalu v sodni register
poveča osnovni kapital za največ
70,000.000 SIT na 550,000.000 SIT z iz-
dajo največ 70.000 prednostnih delnic raz-
reda B z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Uprava družbe lahko s soglasjem nadzor-
nega sveta odloči o izključitvi prednostne
pravice do novih delnic. O pogojih za izdajo
delnic odloča uprava družbe, ki mora za
svojo odločitev pridobiti soglasje nadzorne-
ga sveta.

5. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe na podlagi sprememb osnovnega kapi-
tala.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: na podlagi spre-
jetih sklepov 3. in 4. točke dnevnega reda
skupščine o spremembah osnovnega kapi-
tala se sprejmejo spremembe in dopolnitve
statuta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da je članom nad-

zornega sveta 3. 5. 2003 potekel mandat.

V nadzorni svet se imenujeta dr. Boštjan
Košir, univ. dipl. inž. gozd. in Henrik Peter-
nelj, univ. dipl. org. kot predstavnika delni-
čarjev.

Ugotovi se, da je svet delavcev izvolil
Kordež Tatjano, ek., kot predstavnico de-
lavcev.

Mandat članov traja od 12. 5. 2003 do
11. 5. 2007.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2004.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leto 2004 se imenuje družba
Revidicom, revizijska družba d.o.o, Grizol-
dova 5, Maribor.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi skle-

pov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi
tega sklica v tajništvu uprave delniške druž-
be.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 9. 5. 2003, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poobla-
ščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziro-
ma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta pol ure pred za-
četkom zasedanja skupščine.

V skladu z določbo 10.12 statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic posameznega razreda.

GOZD Ljubljana, d.d.
direktor

Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.

Ob-91676
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe To-

varna pohištva Trbovlje, družba za proizvod-
njo pohištva, d.d., Trbovlje, Savinjska cesta
31, uprava sklicuje

7. skupščino
Tovarne pohištva Trbovlje, d.d.,

Trbovlje,
ki bo dne 14. maja 2003 ob 12. uri na

sedežu družbe v Trbovljah, Savinjska cesta
31, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednika skupščine: Kus Tomi-

slav,

– preštevalki glasov: Plevnik Martina, Vo-
zelj Majda.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus

2. Spremembe naziva, dejavnosti in sta-
tuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: naziv, de-
javnost in statut družbe se spremenijo v
skladu s predlogom uprave in nadzornega
sveta družbe, objavljenim v gradivu za skup-
ščino.

3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sprejme se besedilo poslovnika o delu
skupščine v skladu s predlogom uprave
in nadzornega sveta, objavljenim v gradi-
vu za skupščino.

4. a) Seznanitev skupščine s pisnim po-
ročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.

b) Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček iz leta 2002 v znesku
1,696.006,41 SIT se uporabi na naslednji
način: razporedi se v druge rezerve iz do-
bička.

c) Podelitev razrešnice direktorju in nad-
zornemu svetu za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2002.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev in seznanitev s čla-
nom nadzornega sveta – predstavnika de-
lavcev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina odpo-
kliče člana nadzornega sveta Rolanda Kraj-
nik in imenuje člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev Jelena Kramar
Mlakar.

Skupščina se seznani z imenom člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev
Štefan Kešnar.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo PricewaterhouseCoopers
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 9. do 11. ure v času od
dneva objave sklica skupščine z dnevnim
redom do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi imetni-
ki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo na skup-
ščini delničarji ali njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, ki najmanj tri dni pred zaseda-
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njem skupščine upravi delniške družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.,
Trbovlje

uprava

Ob-91694
Na podlagi 20. in 21. člena statuta dru-

žbe Donit Tesnit d.d., Cesta komandanta
Staneta 38, 1215 Medvode, generalni di-
rektor družbe vabi delničarje na

sejo skupščine
družbe Donit Tesnit d.d.,

ki bo v četrtek, 15. 5. 2003, ob 12. uri v
sejni sobi pri obratu družbene prehrane
“Donit“, Cesta komandanta Staneta 38,
Medvode.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in ugotovitev sklep-

čnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog generalnega

direktorja in nadzornega sveta se za pred-
sednika skupščine imenuje Tomaž Boltin,
za preštevalca glasov pa Janez Slapar in
Marjan Novak.

Skupščini bo prisostvovala notarka Maj-
da Lokošek.

3. Seznanitev delničarjev družbe s poro-
čilom nadzornega sveta o delu v letu 2002.

4. Glasovanje o razrešnici generalnemu
direktorju in nadzornem svetu družbe.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico generalnemu direktorju in nadzornem
svetu za delo v letu 2002.

5. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog generalnega
direktorja in nadzornega sveta družbe se
bilančni dobiček poslovnega leta 2002 v
višini 115,620.255,25 razporedi:

– za dividende se razporedi del
bilančnega dobička, ki izhaja iz
nerazporejenega čistega dobička iz leta
2001 v višini 60,000.000 SIT (dividende
se izplačajo najkasneje do konca junija
2003);

– preostanek bilančnega dobička v viši-
ni 55,620.255,25 SIT ostane nerazpore-
jen.

6. Izplačilo dodatne nagrade članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se izplača dodatna nagrada v skupni viši-
ni bruto 1,800.000 SIT za delo v letu 2002.

7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblasti
upravo družbe, da lahko v letu 2002 kupuje
lastne delnice po svoji presoji, vendar v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

8. Informacija o izvolitvi člana nadzorne-
ga sveta predstavnika delavcev.

9. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za leto
2003 imenuje revizorska družba Constan-
tia UHY d.o.o. Ljubljana.

Udeležba na skupščini in glasovanje:
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini najavijo pisno na se-
dežu družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine, to je do vključno 12. 5. 2003.
Pooblaščenci se izkažejo s pisnim poobla-
stilom, ki se ves čas pooblastilnega razmer-
ja hrani pri družbi. Pri vstopu v skupščinsko
dvorano in prevzemu glasovnic se delničarji
izkažejo z osebno izkaznico ali drugo us-
trezno javno listino s fotografijo oziroma z
izpisom iz registra pravnih oseb in ustrez-
nim pooblastilom.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Donit Tesnit d.d.
generalni direktor

Ob-91743
Na podlagi 13. člena statuta Banke Za-

savje d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, prečiščeno besedilo z
dne 29. 5. 2002, uprava banke sklicuje

3. skupščino
delničarjev Banke Zasavje d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove

Ljubljanske banke,
ki bo v torek, 13. 5. 2003, ob 12. uri v

Medijskih Toplicah, Izlake z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine ter imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
predsednika skupščine in tričlansko verifi-
kacijsko komisijo v predlagani sestavi ter
imenuje notarko Marjano Kolenc-Rus za se-
stavo notarskega zapisnika.

2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa: skupščina banke ugoto-
vi sklepčnost skupščine.

3. Predstavitev letnega poročila banke
za leto 2002 z revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila.

Predlog sklepa: skupščina banke se sez-
nani z letnim poročilom banke za leto 2002
in poročilom nadzornega sveta o svojem
delu in preveritvi letnega poročila za leto
2002.

4. Spremembe in dopolnitve statuta ban-
ke.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me spremembe in dopolnitve statuta banke
v predloženem besedilu.

5. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002 in podelitev razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.

Predlog sklepa:
1. Izhajajoč iz sprejetega letnega po-

ročila se bilančni dobiček banke za leto
2002 v znesku 381,910.303,21 tolarjev
na predlog uprave in nadzornega sveta
uporabi za:

– izplačilo dividend 181,064.820 tolar-
jev,

– nagrade nadzornemu svetu in delav-
cem z individualno pogodbo
15,987.243,45 tolarjev,

– preneseni dobiček 184,858.239,76
tolarjev.

Dividende se izplačajo v 30 dneh po seji
skupščine tistim delničarjem, ki so vpisani v
delniški knjigi banke na dan začetka zase-
danja skupščine.

2. Skupščina banke podeljuje razrešni-
co upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2002.

3. Na predlog uprave in nadzornega sve-
ta se ostanek zneska, ki je bil namenjen za
nagrade po individualnih pogodbah iz ude-
ležbe v dobičku za leto 2001 in neizplača-
ne dividende za leto 1996 v skupni višini
453.021,90 tolarjev prenese v druge rezer-
ve iz dobička, in sicer:

– neizplačane dividende 74.950 tolarjev,
– ostanek nagrad 378.071,90 tolarjev.
6. Letno poročilo Službe notranje revizi-

je za leto 2002 z mnenjem nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me letno poročilo službe notranje revizije o
notranjem revidiranju za leto 2002 s pozitiv-
nim mnenjem nadzornega sveta banke.

7. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov banke za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov Banke Zasavje d.d., Trbov-
lje, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke za poslovno leto 2003 imenuje skupšči-
na banke revizijsko družbo, ki bo na skup-
ščini Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
imenovana za opravljanje revizije letnih ra-
čunovodskih izkazov za leto 2003.

8. Informacija o pridobitvi in odtujitvi la-
stnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me informacijo o pridobitvi in odtujitvi la-
stnih delnic.

9. Izvolitev nadomestnega člana in no-
vega člana nadzornega sveta Banke Zasa-
vje d.d., skupina NLB.

Predlog sklepa:
1. Za nadomestnega člana nadzornega

sveta Banke Zasavje d.d., skupina NLB se
od 27. 5. 2003 do izteka mandata ostalih
članov nadzornega sveta imenuje Janez Sa-
je.

2. Za člana nadzornega sveta Banke Za-
savje d.d., skupina NLB se od vpisa spre-
memb statuta banke v sodni register do iz-
teka mandata ostalih članov nadzornega
sveta imenuje Tomaž Košir.

Na 3. skupščini Banke Zasavje d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, bodo delničarji odločali o objavlje-
nih predlogih za posamezno točko dnevne-
ga reda.

Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo banke, ki jo vodi
KDD, kot imetniki delnic z glasovalno pravi-
co najmanj 10 dni pred zasedanjem skup-
ščine in ostanejo vpisani do začetka njene-
ga zasedanja in svojo udeležbo na skupšči-
ni pisno ali ustno prijavijo najmanj 3 delov-
ne dni pred zasedanjem skupščine.
Delničar mora ob prijavi svoje namere, da
bo na skupščini glasoval, obvezno sporoči-
ti, v kolikem obsegu namerava to svojo
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pravico udejanjati, oziroma s kolikim pa-
ketom delnic bo glasoval.

Vsaka delnica zagotavlja na skupščini
delničarjev en glas. Delničar uresničuje
svoje pravice na skupščini osebno, po po-
oblaščencu ali po zakonitem zastopniku.
Skupni zastopnik ali pooblaščenec več
delničarjev ne more imeti več kot 5% gla-
sov vseh delničarjev

Delničarji, ki bodo svojo udeležbo pri-
javili, bodo prejeli pooblastilo za udele-
žbo na skupščini po pošti, oddali pa ga
bodo pred samo sejo skupščine.

Gradivo s predlogi sklepov, vključno z
letnim poročilom in poročilom nadzorne-
ga sveta, je na voljo delničarjem v Banki
Zasavje d.d., skupina NLB, Trg revolucije
25 c Trbovlje, v Oddelku splošnih poslov,
od dneva objave dalje.

Seznam delničarjev banke je na vpo-
gled delničarjem dva delovna dneva pred
sejo skupščine na sedežu banke.

Manjšinski delničarji, katerih deleži
skupaj dosegajo najmanj desetino osnov-
nega kapitala banke, smejo pisno zahte-
vati, da se določena zadeva uvrsti na
dnevni red skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 13. 5.
2003 ob 13. uri, ko bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Banka Zasavje d.d., skupina NLB
uprava banke

Ob-91746

Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe Belinka KTM d.d., Ob železnici
14, Ljubljana, uprava sklicuje

9. skupščino delničarjev

ki bo v četrtek, dne 15. 5. 2003 ob
13. uri v Belinki, Zasavska cesta 95, Ljub-
ljana v dvorani Izobraževalno prodajnega
centra z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Jože Valetič.

V verifikacijsko komisijo se izvolijo: za
predsednico Renata Petač Pleško, za
preštevalki glasov pa Erna Ogrinc in Zden-
ka Turčinović.

Skupščini prisostvuje povabljena notar-
ka Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilan-
čnega dobička in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta z dne 26. 3. 2003
o sprejemu letnega poročila za leto 2002.

2. Izhajajoč iz sprejetega letnega po-
ročila se bilančni dobiček družbe, ki po
stanju na dan 31. 12. 2002 znaša
179,488.727,02 SIT uporabi takole:

a) 2,000.000 SIT za izplačilo nagrade
članom nadzornega sveta v skladu z us-
treznim sklepom nadzornega sveta. Za to
izplačilo se uporabi dobiček iz leta 1994.

b) 177,488.727,02 SIT se razporedi v
preneseni dobiček.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2002.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo Belinke KTM d.d., Ljubljana
kot odvisne družbe za leto 2003 skupšči-
na imenuje tisto revizijsko družbo, ki jo bo
imenovala skupščina Belinke Holding d.d.,
Ljubljana za revidiranje računovodskih iz-
kazov za leto 2003 Belinke Holding d.d.,
Ljubljana kot obvladujoče družbe.

Letno poročilo za leto 2002 in poroči-
lo nadzornega sveta ter ostala gradiva za
skupščino s predlogi sklepov so delničar-
jem na voljo na sedežu delniške družbe,
Ob železnici 14, Ljubljana vsak delavnik
med 9. in 11. uro v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zase-
danja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih sklepov po posa-
meznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirin-
ško depotni družbi v Ljubljani po stanju
na dan 8. 5. 2003 in so svojo udeležbo
najavili na sedežu družbe do vključno
12. 5. 2003, kakor tudi njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
morajo do prej navedenega roka predlo-
žiti družbi tudi pisno pooblastilo delničar-
ja oziroma dokument o zakonitem zastop-
stvu delničarja.

Belinka KTM d.d.
uprava:

Mihael Kušar

Ob-91747
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Belinka Holding, d.d., Zasavska
cesta 95, Ljubljana in v zvezi z določili
37. člena Pravil Ljubljanske borze uprava
objavlja sklic

8. skupščine delničarjev
ki bo v četrtek, dne 15. 5. 2003 ob

14. uri na sedežu družbe, Zasavska cesta
95, Ljubljana v dvorani izobraževalno
prodajnega centra z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev
delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika
skupščine se izvoli Jože Valetič. V
verifikacijsko komisijo se izvolijo: za
predsednico Renata Petač Pleško, za
preštevalki glasov pa Erna Ogrinc in
Zdenka Turčinović.

Skupščini prisostvuje povabljena
notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Sprejem sklepov o uporabi
bilančnega dobička in o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s

poročilom nadzornega sveta z dne 28. 3.
2003 o sprejemu letnega poročila za leto
2002.

2. Izhajajoč iz sprejetega letnega
poročila se bilančni dobiček družbe, ki

po stanju na dan 31. 12. 2002 znaša
1.860,082.727,59 SIT, uporabi takole:

a) del bilančnega dobička v višini
331,795.100 SIT se razdeli delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na
dan 22. 5. 2003, v obliki dividende, ki
znaša 130 SIT bruto na delnico in ki se
izplača do dne 31. 7. 2003. Za izplačilo
se uporabi revalorizacija dobička pred
letom 1996 v višini 57,978.739,28 SIT,
revalorizacija dobička leta 1999 v višini
30,179.875,58 SIT in dobiček iz leta
1996 v višini 243,636.485,14 SIT;

b) del bilančnega dobička v višini
6,000.000 SIT se uporabi za izplačilo
nagrade članom nadzornega sveta v
skladu z ustreznim sklepom nadzornega
sveta. Za izplačilo se uporabi dobiček iz
leta 1996;

c) za razporeditev v preneseni dobiček
1.522,287.627,59 SIT.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2002.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija,
d.o.o.,Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev
statute družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve
stututa družbe.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v zvezi s prenehanjem

mandata članici nadzornega sveta Metki
Kandrič, se za člana nadzornega z
mandatom do 30. 6. 2005 imenuje Borut
Celan.

Letno poročilo za leto 2002, poročilo
nadzornega sveta, spremembe in
dopolnitve statuta ter ostala gradiva za
skupščino s predlogi sklepov so
delničarjem na voljo na sedežu delniške
družbe Zasavska cesta 95, Ljubljana vsak
delavnik med 9. in 11. uro v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih sklepov po
posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi v Ljubljani po
stanju na dan 8. 5. 2003 in so svojo
udeležbo najavili družbi priporočeno po
pošti ali osebno na sedežu družbe do
vključno 12. 5. 2003, kakor tudi njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
morajo do prej navedenega roka predložiti
družbi tudi pisno pooblastilo delničarja
oziroma dokument o zakonitem zastopstvu
delničarja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje pol ure kasneje v isti
dvorani. Skupščina bo takrat ponovno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Belinka Holding, d.d.
uprava:

Mag. Silvo Svete
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Izvršbe in
zavarovanja

Z 24/2002 IZ-10365
Na podlagi pravnomočnega sklepa o za-

varovanju Okrajnega sodišča v Brežicah,
opr. št. Z 24/2002 z dne 22. 4. 2002, je
bila v zadevi zavarovanja denarne terjatve
upnice Nove KBM d.d. Maribor, Podružni-
ca Brežice, Cesta prvih borcev 6, Brežice,
zoper dolžnika in zastavitelja Odvetniško
družbo Vidmar, Šribar in drugi, pravno sve-
tovanje d.n.o. - o.p., Cesta prvih borcev
43, Brežice, v višini 8,000.000 SIT s pp,
dne 11. 6. 2002 zarubljena nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer na
poslovnih prostorih, ki se nahajajo v pritličju
in podstrešju stavbe v Brežicah, Cesta pr-
vih borcev 43 in 45, v skupni izmeri
150,78 m2, skupaj s pripadajočim deležem
funkcionalnega zemljišča, parc. št. 629 in
parc. št. 630, pripisanih k vl. št. 367, k.o.
Brežice, katere je zastavitelj pridobil na pod-
lagi prodajne pogodbe z Občino Brežice z
dne 25. 9. 1998.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 11. 6. 2002

In 18/2002 IZ-3804
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Juste Guna, zaradi plačila de-
narne terjatve dolžnika Petročnik Draga, v
višini 16,333.370,30 SIT s pp, in sicer na
dvosobnem stanovanju št. 1, v kleti stano-
vanjske stavbe na naslovu Klavčičeva 10 v
Kamniku.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 17. 3. 2003

Z 2000/00857 IZ-2587
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00857 z dne 19. 2. 2003,
so bili poslovni prostori v izmeri 55,68 m2, v
objektu Primarni center Fužine, v soseski
MS 4/5 Fužine, ki je zgrajen na delih zem-
ljišč parc. št. 371/4, 1539/3, 371/6,
1530, k.o. Moste, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o.,
Taborska c. 13, Grosuplje, kot prodajalcem
in Bejtulai Bedžetom, kot kupcem z dne
31. 1. 1989, z dnem 19. 2. 2003 zarubljeni
v korist upnice Republike Slovenije, Mini-
strstva za finance, Davčne uprave RS, Dav-
čni urad Ljubljana, Izpostava Moste - Polje,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,813.566 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2003

Z 2002/01714 IZ-3813
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01714, ki ga je dne 18. 3. 2003
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
09, v prvem nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Krivec 3 v Ljubljani, v izmeri
55,49 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
9,88 m2, sobo v izmeri 12,65 m2, sobo v
izmeri 15,54 m2, hodnik v izmeri 10,18 m2,
kopalnico z WC v izmeri 4,34 m2, balkon

oziroma teraso v izmeri 1,21 m2 in druge
prostore v izmeri 1,69 m2, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih ob-
jektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na zem-
ljišču parc. št. 643/1, 1526, 642/2, k.o.
Glince, ki je last dolžnice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 28. 6. 2002, skle-
njene s prodajalko Nagode Marinko, Krivec
3, Ljubljana, s prepovedjo razpolaganja z
navedeno nepremičnino, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2003

Z 2002/00088 IZ-3808
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00088, ki ga je dne 13. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vknji-
žena v zemljiški knjigi, in sicer dvosobnem
stanovanju v skupni izmeri 50,34 m2, v sta-
novanjski hiši na naslovu Ob Meži 28, Pre-
valje, stoječi na parc. št. 237/28, k.o. Far-
na vas, ki je last dolžnika Janeza Hermana,
Ob Meži 28, Prevalje, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 26. 4. 2002, sklenje-
ne med prodajalcem KAL-KO-PREM d.o.o.,
Nicina 12, Prevalje, in kupcem dolžnikom
Janezom Hermanom, zastavna pravica v ko-
rist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bahnstrasse 22, Eberndorf, 9141-Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 3. 2003

IZ-91892
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 614/03 z dne 3. 4.
2003, je bilo trisobno stanovanje v skupni
izmeri 62,12 m2, ki se nahaja v stanovanj-
skem objektu na naslovu Nad milini 58 (prej
24) v Novem mestu, ki stoji na parc. št. 578
vpisani v vl. št. 1211 k.o. Kandija, ki je last
zastaviteljice Nataše Starc, na podlagi skle-
pa o dedovanju Okrajnega sodišča v No-
vem mestu, opr. št. D 556/97 z dne 26. 1.
1998, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
21.561,19 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
8769/41 z dne 14. 3. 2003 s pripadki.

IZ-91893
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 291/2003 z dne
24. 3. 2003, so pisarniški prostori z ozna-
kami P1/4-1,2,3,4 v skupni izmeri
121,04 m2, v IV. nadstropju objekta Can-
karjeva ul. 6, ki stoji na parc. št. 1208/2
k.o. Maribor-grad ter parkirno mesto št. 7 v
velikosti 13,75 m2, v III. podzemni etaži ob-
jekta ob Cankarjevi ulici, s solastninsko pra-
vico na skupnih prostorih, delih in napra-
vah, ki služijo objektu kot celoti ter funkcio-

nalnem zemljišču na katerem objekt stoji,
vse last družbe Revizija d.o.o., Maribor, do
celote, na temelju kupoprodajne pogodbe
št. 88-109/2002 z dne 13. 12. 2002, za-
stavljeno v korist upnice Probanke d.d., Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 37.948,60 CHF s pripadki v tolarski pro-
tivrednosti po podjetniškem prodajnem te-
čaju upnice na dan plačila.

IZ-91894
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 296/2003 z dne
25. 3. 2003, je dvosobno stanovanje št.
26/III v izmeri 59,43 m2, v hiši v Mariboru,
Markovičeva ul. 11, ki stoji na parc. št.
923/4 k.o. Pobrežje, last Gluvić Dušanke,
stanujoče Maribor, Markovičeva ul. 11, na
temelju darilne pogodbe z dne 15. 2. 1999,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 21.800 EUR s pp., v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS za EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-91895
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
342/2003 z dne 2. 4. 2003, je lokal –
butik št. 1 z vhodom iz zahodne strani, po-
slovni prostor, skladišče s pisarno in sanita-
rije v izmeri 26,43 m2, v Mariboru,
Greenwiška 4-6, ki stoji na parc. št.
1084/6, pripisani pri vl. št. 2058 k.o. Po-
brežje in gostinski lokal z vhodom iz zaho-
dne strani v izmeri 21,73 m2, s skladiščnim
prostorom z dostopom iz severne strani ob-
jekta v izmeri 7,80 m2, v Mariboru,
Greenwiška 4-6, ki stoji na parc. št. 1084/6
in par. št. 1080/15, ki sta pripisani pri vl.
št. 2058 k.o. Pobrežje, last Saje Zlate, sta-
nujoče Maribor, Nova ul. 31, na temelju pro-
dajne pogodbe z dne 24. 12. 1999 in po-
godbe z dne 7. 5. 1991, zastavljeno v korist
upnice Nove KBM d.d., Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve do najvišjega zneska
10,000.000 SIT.

IZ-91896
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 280/03 z dne 4. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 2 v pritličju sta-
novanjske hiše Smetanova 30 v Mariboru, v
izmeri 69,44 m2, ležeče na parc. št. 1475,
k.o. Koroška vrata, v lasti Vtič Bojana, na
osnovi prodajne pogodbe št. 3874/93 z
dne 10. 9. 1993 in aneksa k prodajni po-
godbi št. 3784/93 z dne 26. 3. 2003, za-
stavljena oziroma na njem ustanovljena hi-
poteka v korist upnika Raiffeisen Krekova
banka d.d. Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 42.032,29 EUR, kar zna-
ša preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve kreditne pogod-
be 5,100.000 SIT s pripadki.

IZ-91897
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Šoemna iz Ptu-
ja, opr. št. SV 328/03 z dne 1. 4. 2003, je
bilo stanovanje št. 26 v stanovanjski hiši v Ul.
Pohorskega odreda 9, Slovenska Bistrica,
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stoječi na parc. št. 786, vl. št. 1380, k.o.
Slovenska Bistrica, ki se nahaja v IV. nad-
stropju in še ni vpisano kot etažna lastnina v
pristojni zemljiški knjigi, v izmeri 44,60 m2,
pridobljeno s kupoprodajno pogodbo, skle-
njeno dne 6. 7. 1998 med prodajalko Vrbek
Terezijo iz Slovenske Bistrice, Ul. Pohorske-
ga odreda 8, in kupcem Goljevšček
Alexandrom Sašom iz Maribora, Črnogorska
41, zastavljeno v korist upnice Zveze bank,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband, registrierte Ge-
nossenschaft mit beschraenkter Haftung, s
sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010 Kla-
genfurt/Celovec, Republika Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 45.000
EUR s pripadki.

IZ-91898
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 323/03 z dne 21. 3.
2003, je bil poslovni prostor v pritličju šte-
vilka 13 v izmeri 16,20 m2, v objektu Tržni-
ca v Kopru, Ob cesti JLA (sedaj Pristaniška
ulica), stavba stoječa na parceli št. 889/1,
vpisana v vložku št. 865 in parcelah št.
890/1 in št. 891, obe vpisani v vložku št.
861, vse k.o. Koper, last dolžnice in zasta-
viteljice družbe z omejeno odgovornostjo
Adriatic – Jadran d.o.o., lastnine pridoblje-
ne na podlagi kupne pogodbe št. T 391/20
z dne 23. 10. 1989, kupoprodajne pogod-
be z dne 23. 1. 2002, izjave družbe z ome-
jeno odgovornostjo SGP Koper, gradbeno
podjetje, d.o.o. z dne 29. 1. 2003 in izjave
Bizjak Vere z dne 30. 1. 2002, zastavljeno
v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice in
zastaviteljice Adriatic – Jadran d.o.o., ma-
tična št. 5679346, s sedežem v Kopru, Pri-
staniška ulica št. 2, prvega solidarne poro-
ka in plačnika Jerman Lorisa in drugega
solidarnega poroka in plačnika Maučec Si-
mona v znesku 52.000 EUR s pripadki, z
zapadlostjo 31. 12. 2009, v korist delniške
družbe Bank Austria Creditanstalt d.d., ma-
tična št. 5446546, s sedežem v Ljubljani,
Šmartinska ulica št. 140.

IZ-91899
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 392/03 z dne 3. 4.
2003, je bilo enosobno opremljeno stano-
vanje v pritličju večstanovanjske hiše oziro-
ma stanovanjskega bloka v Kopru, Kozlovi-
čeva ulica št. 27 v izmeri 40,05 m2, interna
številka 001, stavba stoječa na parceli št.
229/13, vpisana v vložku št. 1326, k.o.
Semedela oziroma na parcelah št. 227/4,
vpisana v vložku št. 3186 in parceli št.
229/21, vpisana v vložek št. 3745, obe k.o.
Semedela, last dolžnikov in zastaviteljev
Maksimović Zore in Milivoja, lastnine pri-
dobljene na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja št. 362-1802/91 z
dne 13. 12. 1991, potrdila o poravnani ku-
pnini Mestne občine Koper št.
K3603-10/2003 z dne 10. 3. 2003, kupo-
prodajne pogodbe z dne 28. 6. 1996, skle-
njene med Kocjančič Marjelo kot prodajal-
ko in delniško družbo Intereuropa medna-
rodna špedicija, transport in pomorska
agencija d.d. kot kupcem, kupoprodajne

pogodbe z dne 2. 9. 1998, sklenjene med
delniško družbo Intereuropa mednarodna
špedicija, transport in pomorska agencija
d.d. kot prodajalko in Maljevac Ludvikom
kot kupcem, aneksa I. h kupoprodajni po-
godbi z dne 2. 9. 1998 aneks z dne 18. 2.
2003, kupoprodajno pogodbo z dne 24. 3.
2003, sklenjeno med Maljevac Ludvikom
kot prodajalcem in Maksimović Zoro in Mili-
vojem kot kupcema ter dodatka k kupopro-
dajni pogodbi z dne 24. 3. 2003, zastavlje-
no v zavarovanje terjatve upnice do
Maksimović Zore in Milivoja v znesku
26.550 EUR s pripadki, z zapadlostjo 1. 5.
2018, v korist delniške družbe Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, matična številka 1430564, s sede-
žem v Ljubljani, Dunajska cesta številka 63.

IZ-91900
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 364/03 z dne 1. 4.
2003, je bilo stanovanje v pritličju stano-
vanjske hiše v Kopru, Partizanska ulica št.
4a v izmeri 67,40 m2, stavba stoječa na
parceli št. 6412/2, vpisana v vložku št.
1687, k.o. Semedela, last družbe z omeje-
no odgovornostjo Modular, d.o.o., Koper,
lastnine pridobljene na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe o prodaji stanovanja št.
362-1966/91 z dne 15. 11. 1991, potrdila
o plačilu celotne kupnine z dne 31. 3. 2003
in prodajne pogodbe, sklenjene med Riba-
rič Tomažem kot prodajalcem in družbo z
omejeno odgovornostjo Modular, d.o.o.,
Koper, kot kupcem z dne 11. 1. 2001, za-
stavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
družbe z omejeno odgovornostjo Modular,
d.o.o., Koper, v znesku 5,000.000 SIT s
pripadki, z zapadlostjo zadnjega obroka
15. 4. 2006, v korist delniške družbe Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Podruž-
nica Koper, Poslovalnica Koper, matična št.
5860571, s sedežem v Kopru, Pristaniška
ulica 45.

IZ-91901
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 297/2003 z dne
14. 3. 2003, je bilo enosobno stanovanje
številka 3 v II. nadstropju v skupni izmeri
42,13 m2, s pripadajočim kletnim prosto-
rom - shrambo v poslovno stanovanjski stav-
bi v Mariboru, Partizanska cesta 023, ki
stoji na parceli številka 1158/1, pripisani pri
vložni številki 510, katastrska občina Mari-
bor-grad, last dolžnika Vodušek Iztoka, sta-
nujočega Maribor, Regentova ul. 016, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 1.
2003, sklenjene s Probanko Leasing
d.o.o., Maribor, kot prodajalcem, zastavlje-
no v korist upnice Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana, Glavna podružnica Mariborska
hranilnica Maribor, s sedežem Partizanska
3-5, Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 2,500.000 SIT s pripadki.

IZ-91902
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 329/2003 z dne
3. 4. 2003, je bilo enosobno stanovanje št.
5 s kabinetom, v izmeri 51,03 m2, locirano

v mansardi poslovno stanovanjske zgradbe
na Podpeški cesti 020 v Brezovici, katastr-
ska občina Brezovica, last dolžnikov Svetla-
ne Todorić, stanujoče Brezovica pri Ljublja-
ni, Podpeška c. 020, do 1/2 in Miloša
Todorića, stanujočega Brezovica pri Ljub-
ljani, Podpeška c. 020, do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
2002, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 5,796.000
SIT s pripadki.

IZ-91903
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 370/2003 z dne
3. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 3 v izmeri 67,19 m2, lociranega v man-
sardi poslovno stanovanjske zgradbe na
Podpeški c. 020 v Brezovici, katastrska
občina Brezovica, last dolžnika Svetka Mi-
ladiča, stanujočega Podpeška c. 020,
Brezovica pri Ljubljani, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 30. 12. 2002,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 010, Maribor, kot prodajalko, za-
stavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
8,057.154,11 SIT s pripadki.

IZ-91904
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 382/2003 z dne
3. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 1 s kabinetom, v izmeri 85,56 m2, loci-
ranega v mansardi poslovno stanovanjske
zgradbe na Podpeški cesti 020 v Brezovi-
ci, katastrska občina Brezovica, last dol-
žnikov Julije Meško Klemenčič in Klemen-
čič Karla, oba stanujoča Brezovica pri Ljub-
ljani, Podpeška c. 020, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 31. 12. 2002,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 010, Maribor, kot prodajalko, za-
stavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
9,718.000 SIT s pripadki.

IZ-91905
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz Kr-
škega, CKŽ št. 9, opr. št. SV-145/2003 z
dne 1. 4. 2003, so bili poslovni prostori, in
sicer lokal št. 1 v izmeri 45,58 m2, lokal št.
2 v izmeri 112,61 m2, lokal št. 3 v izmeri
84,23 m2 in lokal št. 4 v izmeri 96,58 m2, ki
se v naravi nahajajo v pritličju poslovne
zgradbe poslovno trgovskega centra Inter-
market Brežice, Tovarniška 10, stoječ na
parc. št. 139/17, last zastavitelja Nold
uvoz-izvoz, trgovina na debelo in drobno z
vsemi živilskimi in neživilskimi izdelki Dobo-
va d.o.o., s sedežem v Dobovi, Selska ce-
sta 2, na podlagi kupne pogodbe, sklenje-
ne dne 28. 12. 2000 s prodajalcem Inter-
market Commerce trgovsko podjetje d.o.o,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25,000.000 SIT s pripadki.
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IZ-91906
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 3. 4. 2003, opr. št.
SV 157/03 notarke Nade Svetina z Jese-
nic, je bilo dvosobno stanovanje št. 8, ki
se nahaja v prvem nadstropju stanovanj-
ske hiše na Jesenicah, Cesta Staneta Bo-
kala 3, na parc. št. 158/2, vpisani pri vl.
št. 962 k.o. Jesenice, v izmeri 73,27 m2,
last zastaviteljice Sandre Jekler, na podla-
gi darilne pogodbe z dne 25. 3. 2003,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice -
Bank Borovlje, registrirana zadruga z ome-
jenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170
Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 45.000 EUR s pri-
padki.

IZ-91907
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 340/03 z dne 8. 4. 2002,
je bila nepremičnina - dvoetažno štirisobno
stanovanje v Celju, Ljubljanska cesta, št.
D 17 v objektu K 2, s površino 118,02 m2,
ki obsega v I. etaži prostor s kuhinjo, otro-
ško sobo, predsobo in WC, v II. etaži spal-
nico, otroško sobo, galerijo, predsobo in
kopalnico, v kletni etaži pa še kletno shram-
bo in parkirno mesto št. 24, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah, ki služijo stavbi kot celoti
ter na pripadajočem delu funkcionalnega
zemljišča stanovanjsko-poslovnega objekta
K1 in K2, ki je vpisan v zemljiški knjigi Okraj-
nega sodišča v Celju, parc. št. 682/1, 684
in 683/2 k.o. Celje, last obeh dolžnikov
Borštnar Damjana in Blaj Borštnar Blanke,
za vsakega do ene polovice, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 26. 3. 2003,
sklenjene med dolžnikoma kot kupcema in
Gradbeništvom Božičnik s.p., kot prodajal-
cem, zastavljeno v korist upnice Banke Ce-
lje d.d. Celje, Vodnikova 2, za zavarovanje
denarne terjatve upnice do dolžnika Bor-
štnar Damjana v znesku 7,450.000 SIT, z
obrestmi in vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih imela upnica z uveljavlja-
njem vračila terjatve in denarne terjatve upni-
ce do dolžnice Blaj Borštnar Blanke v zne-
sku 14,000.000 SIT z obrestmi in vsemi
pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih ime-
la upnica z uveljavljanjem vračila terjatve.

IZ-91908
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 379/2003 z dne 8. 4.
2003, so:

– poslovni prostor v Ljutomeru, Ormo-
ška cesta 3, v izmeri 159,67 m2, ki stoji na
parc. št. 1693 k.o. Ljutomer, pridobljen na
podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 7.
1986, sklenjene z Ljubljansko banko Po-
mursko banko Murska Sobota,

– poslovni prostor v pritličju in kletni eta-
ži stanovanjsko poslovnega objekta v Vele-
nju, Kidričeva 7d, v velikosti 163,94 m2, ki
stoji na parc. št. 2525, z.k. vl. št. 800 k.o.
Velenje, pridobljen na podlagi prodajne po-
godbe z dne 20. 4. 1980, sklenjene z Ru-
darsko-elektroenergetskim kombinatom
n.sol.o. Velenje in

– poslovni prostor v poslovno stanovanj-
ski zgradbi v Mariboru, Glavni trg 2, ki stoji
na parc. št. 1982, z.k. vl. št. 520, k.o.
Maribor-Grad in v naravi predstavlja proda-
jalno v pritličju v izmeri 71 m2 in skladišče v
kleti v izmeri 53 m2, skupno 124 m2, pri-
dobljen na podlagi pogodbe št. 464-67/87
– 11/4 -Pe z dne 18. 12. 1987, sklenjene z
Občino Maribor Rotovž,

last dolžnice in zastaviteljice Planika, d.d.
iz Kranja, zastavljeni v korist upnice Gorenj-
ske banke, d.d. iz Kranja, Bleiweisova c. 1,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
150,000.000 SIT s pripadki.

IZ-91961
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Duše Trobec Bu-
čan iz Kranja, opr. št. SV 178/03 z dne
9. 4. 2003, je bil poslovni prostor v I. nad-
stropju poslovno stanovanjske hiše na na-
slovu Tavčarjeva ulica 22, Kranj, stoječe na
parc. št. 11, k.o. Kranj, v skupni izmeri
46,06 m2, last zastavitelja Eros, d.o.o.,
Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 6, MŠ
5525829, na podlagi pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 9. 4. 2003, zastavlje-
no v korist upnice Posojilnica - Bank Št.
Jakob v Rožu, r.z.o.j., Št. Jakob v Rožu,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30.000 EUR s pripadki.

IZ-91962
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Jožice Škrk iz Slo-
venske Bistrice, opr. št. SV-137/03 z dne
13. 3. 2003, je bil poslovni prostor v izmeri
49,70 m2, v pritličju poslovno upravnega
objekta št. 4 ter enem garažnem boksu v
kletni etaži poslovno upravnega objekta št.
4, ob Rudarski cesti v Velenju, zgrajenega
na parc. št. 2527, 2531/1, 2531/2,
2531/3 in 2536, vse k.o. Velenje, last za-
stavitelja Lužnik Andreja, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 24/K-96 z dne 29. 4.
1996, zastavljen v korist upnice Nove KBM
d.d. podružnice Slovenska Bistrica, za za-
varovanje denarne terjatve do najvišjega
zneska 12,000.000 SIT.

IZ-91963
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Jožice Škrk iz Slo-
venske Bistrice, opr. št. SV-158/03 z dne
21. 3. 2003, je bil poslovni prostor št. 4 v
izmeri 160 m2 v I. etaži in 2 m2 pod stopni-
cami v pritličju in jašek za dvigalo v izmeri
3,40 m2 v poslovnem objektu (“Pri črpal-
ki”), stoječem na parc. št. 1934, pripisan
pri vl. št. 2432 k.o. Slovenska Bistrica, last
Radojke Stošić-Ćosić, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 29. 11. 2001, zastavljen v
korist upnice Nove KBM d.d. podružnice
Slovenska Bistrica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-91964
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 355/2003 z dne
4. 4. 2003, je enosobno stanovanje št.
19/IV v izmeri 38,32 m2, od tega s pripada-
jočim kletnim prostorom v izmeri 1,72 m2, v
stavbi v Mariboru, Prekmurska 44, ki stoji
na parc. št. 203 k.o. Tezno, last Oder Ciri-

le, stan. Maribor, Prekmurska 44, na teme-
lju kupoprodajne pogodbe opr. št. SV
332/03-1 z dne 28. 3. 2003, zastavljeno v
korist upnice Nove KBM d.d., Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
2,000.000 SIT s pp.

IZ-91965
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 231/03 z dne 4. 4.
2003, je bilo enosobno stanovanje, ki se
nahaja v II. nadstropju stanovanjskega blo-
ka v Cerknici, Tabor 9, v skupni izmeri
51,28 m2, last dolžnic in zastaviteljic Ivane
Vrtar, rojene 27. 12. 1928, prebivališče Cer-
knica, Tabor 9 in Cvetke Vrtar, rojene 23. 2.
1954, prebivališče Cerknica, Tabor 9, za-
stavljeno v korist upnice Jožice Papež Fran-
celj, rojene 1. 8. 1970, prebivališče Plešivi-
ca 9, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 8.280 EUR v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju SKB ban-
ke d.d., Ljubljana, na dan plačila, z obres-
tmi in stroški.

IZ-91966
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 804/2003 z dne 7. 4.
2003, so bili poslovni prostori na Koroški
cesti 61, Maribor, stanovanjski objekt SL II
stoječ na parc. št. 1960 k.o. Koroška vrata,
in sicer lokala št. 2 v izmeri 105,16 m2 (pri-
tličje) in 55,06 m2 (v kleti), v lasti zastavite-
lja SGP Slovenija ceste Tehnika Obnova,
d.d., Ljubljana, Slovenska 56, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 23. 4. 1996, skle-
njene z SGP Konstruktor Maribor, p.o., Ma-
ribor, kot prodajalcem zastavljeni v korist
upnika LHB Internationale Handelsbank AG,
Grosse Gallusstrasse 16, Frankfurt am Ma-
in, Nemčija, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 4,500.000 EUR s pripadki.

IZ-91967
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
204/03 z dne 8. 4. 2003, je bila garsonje-
ra št. 8, ki leži v mansardi večstanovanjske-
ga objekta na naslovu Sorška ulica 01,
Kranj, na parc. št. 541/5, vl. št. 301, k.o.
Breg ob Savi, v skupni izmeri 33,50 m2,
pridobljena na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 19. 3. 2003, sklenjene med
Gabud Ivanom in Gabud Mirjano, oba sta-
nujoča Sorška ulica 1, Kranj, kot prodajal-
cema in Faruk Tačijem, Vrečkova ul. 2,
Kranj, kot kupcem, v celoti last Tači Faruka,
zastavljena v korist upnice Karntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 26.700
EUR v SIT protivrednosti po srednjem teča-
ju Banke Slovenije na dan plačila s pripad-
ki.

IZ-91968
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 653/03 z dne 8. 4. 2003,
je bila pritlična etaža v skupni izmeri
73,25 m2 in dvorišče v izmeri 70 m2, ki se
nahaja na parc. št. 777/4, vl. št. 1829 k.o.
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Spodnja Šiška, last zastaviteljice Silvije Mi-
kec, Verovškova ulica 33, Ljubljana, zastav-
ljena v korist upnika Jaklič Ladislava, Jen-
kova ulica 10, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 21.840 USD s pripad-
ki.

IZ-91969
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 672/03 z dne 9. 4. 2003,
je bilo dvosobno stanovanje št. 7 v skupni
izmeri 53,90 m2, ki se nahaja v Kranju na
Šorlijevi ulici 9, last zastaviteljice Lipej Ire-
ne, roj. 30. 4. 1949, Šorlijeva ulica 9, Kranj,
zastavljeno v korist upnika Dolinšek Matije,
Partizanska cesta 61, Dol pri Hrastniku, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 19.200
EUR s pripadki.

IZ-91970
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 399/2003 z dne
9. 4. 2003, je bilo štirisobno stanovanje št.
3, v III. etaži večstanovanjskega objekta, na
naslovu Glavni trg 023, stoječega na parce-
li številka 1972, vložna številka 391, kata-
strska občina Maribor-Grad, last zastavite-
lja Kolbl Marka, stanujočega Maribor, Koro-
ška c. 065, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 15. 7. 1996, sklenjene z Oset
Dušanom, stanujočim Ljubljana, Ob Ljublja-
nici 102, kot prodajalcem in na podlagi spo-
razuma o razdružitvi skupnega premoženja
izvenzakonskih partnerjev v smislu določila
64. člena Zakona o zakonski zvezi in dru-
žinskih razmerjih z dne 18. 3. 2003, potrje-
nega v notarskem zapisu z dne 21. 3. 2003,
sklenjenega z Lidijo Orehovec, stanujočo
Maribor, Glavni trg 023, zastavljeno v korist
upnice Lidije Orehovec, stanujoče Maribor,
Glavni trg 023, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

IZ-91990
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Kolenc
Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 147/03 z dne
7. 4. 2003, sta bila dva apartmaja št.
G-109 in G-110, ki se nahajata v apartmaj-
skem naselju Gaber, v sklopu RTC Unior
Rogla in stojita na parc. št. 1095/9 k.o.
Hudinja, last dolžnika M&P d.o.o., podjetje
za gostinsko turistično dejavnost in trgovi-
no, Trbovlje, Šuštarjeva 42 a, pridobljena
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 20. 3. 1996, z družbo Kovaška
industrija Unior Zreče, kot upravljalec cen-
tra, zastavljena v korist upnika Spekter pro-
jekt, Projektiranje in inženiring, d.o.o., Tr-
bovlje, Trg revolucije 7, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 10,000.000 SIT, z
vsemi obrestmi in pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem
vračila terjatve.

IZ-91993
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 367/2003 z dne
7. 4. 2003, je trisobno stanovanje št. 10/II,
v izmeri 74,03 m2 in shramba številka 10 v
izmeri 8,75 m2, v hiši v Mariboru, Dvorako-
va 3, ki stoji na parc. št. 262 k.o. Tabor,

last Vidali Petre, stan. Svečina 1 A, na te-
melju kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3.
2003, zastavljeno v korist Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 33.100 EUR s pp., v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS za EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-91994
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 251/03 z dne 8. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 18, v skupni
izmeri 61,01 m2, v II. nadstropju večstano-
vanjske hiše na naslovu Javornik 64, Rav-
ne na Koroškem, stoječe na parc. št.
100/1, pri vl.št. 444 k.o. Ravne, ki je v
lasti dolžnikov na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 12. 3. 2003 s pro-
dajalcema Edito in Marjanom Klobučar, za-
stavljeno za zavarovanje terjatve v višini
12.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, kar znaša na dan podpisa tega spo-
razuma 2,786.962 SIT s končnim rokom
vračila 20. 5. 2008 in s pp, v korist zastav-
nega upnika Raiffeisenbank Eberndorf, re-
gistrirana zadruga z mejenim jamstvom,
9141 Eberndorf.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 29/93 S-91579
V stečajni zadevi nad dolžnikom Obrtno

podjetje p.o. Šentjur, Leona Dobrotni-
ška 18, Šentjur - v stečaju, s sklepom
tega sodišča, opr. št. St 29/93 se:

1. Stečajni upravitelj Vinko Leskovar,
stan. Zgornja Ložnica 17, Zgornja Ložnica,
razreši funkcije stečajnega upravitelja.

2. Za novega stečajnega upravitelja se
imenuje Rudi Hramec s.p., Praprotnikova
1, Mozirje, številka delovnega dovoljenja:
L17/2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 4. 2003

St 2/2003 S-91580
Na podlagi 28. člena Zakona o prisilni

poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 8/96 - odl. US, 39/97 in 52/99)
to sodišče objavlja oklic o začetku postop-
ka prisilne poravnave;

1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 2/2003 z dne 13. 3. 2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Rokava, splošno gradbeno podjetje
d.o.o., Dekani 3/c, Dekani, matična št.
5441048, šifra dejavnosti 45.210.

2. Upnike, katerih terjatve so nastale do
13. 3. 2003 pozivamo, da v roku 30 dni od
objave tega oklica prijavijo terjatve.

Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravne podlage terjatve in njene višine ter
priloženimi dokazili o obstoju terjatve in nje-
ni višini.

Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prija-
vijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
13. 3. 2003.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
13. 3. 2003 in priložijo obračun obresti.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po
četrtem in petem odstavku 43. člena Zako-
na o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Ur. l. RS, št. 67/93, 8/96 – odločba US,
39/97 in 52/99).

3. Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve.

4. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje mag. Miroslav Benedejčič, Ul. II.
Prekomorske brigade 52, Koper.

5. V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Nova Ljubljanska banka d.d., Ljublja-

na, Trg republike 2, Ljubljana,
– Gradbeno podjetje Gradis Koper, d.d.

– v stečaju, Obrtniška ul. 15, Koper,
– Salonit Anhovo Gradbeni materiali,

d.d., Deskle, Vojkova ul. 1, Anhovo,
– IMP Promont – montaža d.o.o., Ljub-

ljana, Pot k sejmišču 30, Ljubljana,
– Elida Korelič, Dekani 182, Dekani.
6. Oklic je bil nabit na sodno desko tu-

kajšnjega sodišča dne 13. 3. 2003.
Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 3. 2003

St 43/2003 S-91581
To sodišče je s sklepom St 43/2003

dne 31. 3. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Omnikom 2, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 34, matična številka:
5563160, šifra dejavnosti: 070114.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale, Kropova 10, 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. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 7. 2003 ob 9.30, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2003

St 144/2002 S-91582
To sodišče je pod opr. št. St 144/2002

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Butik Sandra, Aleksandra Raškaj–Zu-
panič s.p., C. v Rogozo 7, Miklavž na
Dravskem Polju in njegovimi upniki, ki gla-
si:

Razred 1 – razred terjatev upnika Repu-
blika Slovenija iz naslova zamudnih obresti
od neplačanih davkov in prispevkov z odpu-
stom celotne obveznosti iz naslova zamu-
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dnih obresti, ki so se natekle od neplačanih
davkov in prispevkov do dneva začetka po-
stopka prisilne poravnave.

Razred 2 – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere povečane za
0,5% po pravnomočno potrjeni prisilni po-
ravnavi.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajjo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
14. 3. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 3. 2003

St 223/2002 S-91583
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 223/2002 z dne 1. 4. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad samostojnim podjetni-
kom Gorazdom Plečkom s firmo Mesari-
ja Gorazd Plečko s.p., Proletarskih bri-
gad 81, Maribor.

Odslej se dolžnikova firma glasi Mesari-
ja Gorazd Plečko s.p. – v stečaju, Proletar-
skih brigad 81, Maribor, njegova matična
številka je 5960161, šifra dejavnosti pa
52.220.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ekonomist, Svetozarev-
ska 10, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu na naslov tukajšnjega sodišča v Mari-
boru, Maribor, Sodna ulica 14, v dveh me-
secih od dneva objave tega oklica o začet-
ku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 6.
2003 ob 11. uri v sobi št. 253 tega sodi-
šča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 1. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2003

St 229/2002 S-91584
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo

narok za prisilno poravnavo v zadevi samo-
stojnega podjetnika Antona Žižeka s fir-
mo Foto Tone Žižek Anton s.p., Trg osvo-
boditve 2, Lenart, dne 16. 5. 2003 ob
13. uri v sobi št. 253 tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tu-
kajšnjem 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 31. 3. 2003

St 27/2002 S-91585
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Gorica Splošno Gradbeno
podjetje, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva

19, za dan 23. 4. 2003 ob 13.30, v raz-
pravni dvorani št. 122/I tukajšnjega sodi-
šča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
114/I v času uradnih ur ob ponedeljkih, sre-
dah in petkih med 9. in 12. uro.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 3. 2003

St 15/2001 S-91646
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

15/2001 z dne 31. 3. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Papirplast
d.o.o. – v stečaju, Brezje pri Grosupljem
1c, Grosuplje.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2003

St 19/2003 S-91647
To sodišče je s sklepom St 19/2003

dne 1. 4. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Trans Job d.o.o., Ljublja-
na, Obvozna 1, matična številka: 1328468.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listi-
nami in kolkovane s predpisano sodno
takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 7. 2003 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2003

St 2/2003 S-91648
To sodišče je v zadevi prisilne poravnave

zoper dolžnika Meblo Iverka, Podjetje za
proizvodnjo ivernih plošč d.o.o., Indus-
trijska 5, Nova Gorica, izven naroka dne
31. 3. 2003 sklenilo:

Umik predloga za začetek postopka pri-
silne poravnave se vzame na znanje in se
postopek ustavi.

Sklep o ustavitvi postopka prisilne po-
ravnave se vpiše v sodni register tega sodi-
šča (vl. št. 10334300), pri tem vpisu pa
registrsko sodišče opravi tudi izbris pred-
hodnih vpisov v zvezi s postopkom prisilne
poravnave.

Sklep o ustavitvi postopka prisilne po-
ravnave se vpiše tudi pri nepremičninah,
vpisanih v vl. št. 2302 k.o. Nova Gorica,
kjer je dolžnik vpisan kot lastnik parc. št.
911/3, 910, 900/1, 854/108, 854/103,
854/27, 904, 905, 912/1 in 922.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 3. 2003

St 1/2003 S-91649
To sodišče je s sklepom opr. št. St

1/2003 z dne 26. 3. 2003, stečajni posto-

pek nad dolžnico Senica Vilmo s.p., Vrun-
čeva 8, Slovenj Gradec, na podlagi prve-
ga odstavka 99. člena ZPPSL, začelo in ga
takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 49-1190/01 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, izpostava Slovenj Gradec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 3. 2003

St 27/2001 S-91650
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Sadles Storitveno, proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o., Center 99, Čr-
na na Koroškem – v stečaju, se zaključi.

2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika Sadles Storitveno,
proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.,
Center 99, Črna na Koroškem iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 3. 2003

St 15/2003-10 S-91762
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 15/2003 sklep z dne 3. 4. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: MG Company, Export - import
d.o.o., Šlandrova 26, Rogaška Slatina
(matična številka: 5469074).

Odslej se firma glasi: MG Company, Ex-
port - import d.o.o., Šlandrova 26, Roga-
ška Slatina (matična številka: 5469074) – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v ka-
terih je pravdni postopek v teku, se v prija-
vi navede sodišče, pred katerim teče po-
stopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njiho-
va terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-
ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavlje-
nih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 01100-1000339014 (sklic na
št.11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. junija 2003 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.



Stran 1974 / Št. 35 / 11. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 3. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2003

St 60/2001-31 S-91763
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 60/2001 sklep z dne 2. 4. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom

Sentočnik Boštjan s.p., Obdelava kovin,
nadgradnja in predelava gasilskih vozil,
Škofja vas 52/e, Škofja vas – v stečaju
(matična številka: 5966499), se zaključi, v
skladu z dol. čl. 169 ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Sentočnik Boš-
tjan s.p., Obdelava kovin, nadgradnja in pre-
delava gasilskih vozil, Škofja vas 52/e, Ško-
fja vas – v stečaju (matična številka:
5966499), iz pristojnega registra samostoj-
nih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2003

St 43/2002-20 S-91764

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 43/2002 sklep z dne 3. 4. 2003:

V stečajnem postopku nad stečajnim dol-
žnikom: Studenčnik Ivica s.p., Trgovina
Exclusive, Stari trg 15, Slovenske Konji-
ce, se prekliče I. narok za preizkus terjatev,
razpisan za dne 4. junija 2003 ob 8.30,
soba št. 106/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2003

St 55/2002 S-91765
Višje sodišče v Kopru je s sklepom opr.

št. I Cpg 13/2002 razveljavilo sklep tega
sodišča, opr. št. St 63/2000 z dne 6. 12.
2001 o začetku in takojšnjem zaključku ste-
čajnega postopka nad dolžnikom »Bife Fa-
tur Marija Pavla« s.p., Zagorje št. 122,
Pivka.

S sklepom tukajšnjega sodišča opr. št.
St 55/2002 z dne 4. 2. 2003 je bil posto-
pek nad dolžnikom ustavljen.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 4. 2003

St 10/2003 S-91766

To sodišče je s sklepom St 10/2003
dne 4. 4. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom C & R Trgovina, gostinstvo
in storitve d.o.o., Ob Savi 54, Ljubljana,
matična številka: 5464145, šifra dejavnosti:
55.400.

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
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 6. 2003 ob 9.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2003

St 44/2003 S-91767
To sodišče je s sklepom St 44/2003

dne 4. 4. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Preform Holding d.o.o.,
Gabrov trg 16, Ljubljana - Polje, matična
številka: 5911095.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Si-
mona Goriup iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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 19. 6. 2003 ob 10. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2003

St 139/2000 S-91768
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Ingrad IGD d.d. Ljubljana,
Celovška 136 – v stečaju, za dne 14. 5.
2003 ob 10.30, v sobi 307/III tega sodi-
šča.

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 4. 4. 2003

St 114/2001 S-91769

To sodišče je s sklepom St 114/2001
dne 1. 4. 2003 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Podjetje za galvanizacijo
Galvan EK d.o.o. – v stečaju, Spodnje
Izlake 1, Izlake.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2003

St 114/2002 S-91770
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Kičič Irena s.p., Splošna gradbena
dejavnost, INGA Grad, Košaški dol 55,
Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2003

St 57/2002 S-91851
Narok za prisilno poravnavo nad dolžni-

kom I.C.R. - Coffe Rostrei, družbo za pra-
ženje kave in trgovino, d.o.o., Koper, Voj-
kovo nabrežje 28, matična številka
5864950, šifra dejavnosti 15.860, bo dne
9. 5. 2003 ob 8.30, v sobi št. 135/I.

Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču v sobi št.
208/I v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi gla-
sovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki - pravne osebe naj glasovni-
ci priložijo dokazilo, da jo je podpisal zako-
niti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena
za zastopanje upnika. Pri glasovanju bo po-
ravnalni senat upošteval le tiste glasovnice,
ki jih bo prejel do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 4. 2003

St 5/2003-7 S-91852
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Lo-

kus, trgovina in gostinstvo d.o.o. Bled,
Naselje Jaka Bernarda 2, Bled, matična
številka družbe 5706947000, šifra dejav-
nosti družbe 51.700, se začne in takoj za-
ključi.

2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določi-
lom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 4. 2003

St 2/2003 S-91853
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Fištravec podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Ke-
renčičev trg 9, Ormož, ki bo dne 21. 5.
2003, ob 9. uri, v sobi 26/II tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni te-
ga sodišča, soba 20/I, v času uradnih ur,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi po-
poldne od 13. do 16.30.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 4. 2003

Amortizacije

N 201/2002 AM-3827
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Lei Stegne, v nepravdni zadevi pre-
dlagatelja Kluba upokojenih delavcev Luke
Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, ki ga
zastopa pooblaščenka Ondina Koren, zara-
di amortizacije listine, po opravljenem naro-
ku dne 26. 2. 2003 sklenilo:

začne se postopek za amortizacijo ukra-
dene hranilne knjižice številka 362791/92,
ki jo je predlagatelju, na geslo slednjega,
izdala Banka Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper.

Upravičence iz zgoraj navedene listine
se poziva, da sodišču priglasijo svoje pravi-
ce iz listne oziroma ugovarjajo zoper ta po-
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stopek razveljavitve listine oziroma v pri-
meru, da razpolagajo z gornjo listino, sled-
njo predložijo sodišču, vse v roku 60 dni
od dneva objave tega oklica, ker bo v nas-
protnem primeru po izteku tega priglasi-
tvenega roka navedena listina razveljavlje-
na.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2003

N 268/02 AM-3826
Na predlog Urbanc Vinka, Stoženska

15, se uvaja amortizacija spodaj navede-
nih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgu-
bili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljav-
lja svoje zakonite pravice. Po preteku tega
roka se bo štelo, da so vrednostni papirji
izgubili sovjo pravno veljavnost.

5 delnic razreda B, ser. št. BP 037156,
z apoenom 500 DEM, izdajatelj Lek d.d.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2003

N 219/2000 AM-3828
Na predlog Abanke d.d. Ljubljana, Slo-

venska c. 58, ki jo zastopa odvetnica Irena
Kočevar iz Ljubljane, se uveljavlja amorti-
zacija spodaj navedenih vrednostnih papir-
jev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papir-
jev se poziva, da v roku 60 dni po objavi
tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravi-
ce. Po preteku tega roka se bo štelo, da
so vrednostni papirji izgubili svojo pravno
veljavnost.

Serija AA, vrednost 1, delnice ob št.
0004027 do št. 0004041, št. delnic 15,
št. lotov 15.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 164/2002 SR-3819
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

ni sodnici - svetnici Darinki Plevnik v prav-
dni zadevi tožeče stranke Šuster Jožeta, iz
Rožič vrha 9, Črnomelj, proti toženi stranki
Schuster Benjaminu, neznanega bivališča,
zaradi ugotovitve lastninske pravice na
podlagi priposestvovanja, pcto 190.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku, dne 19. 2. 2003 postav-
lja začasnega zastopnika toženi stranki
Schuster Benjaminu, neznanega bivališča.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Alojz Poljšak, iz Črnomlja, Ulica
Staneta Rozmana 8.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Schuster Benjamina
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov poo-
blaščenec ne bo nastopil pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 2. 2003

P 164/2000 SR-3820
Okrajno sodišče v Črnomlju je po

okrajni sodnici - svetnici Darinki Plevnik v

pravdni zadevi tožeče stranke Špehar Ma-
rije iz Hrasta 37, Vinica pri Črnomlju, ki jo
zastopa pooblaščenec Jože Petrovčič,
odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki
Mariji Kunič iz Hrasta 40, Vinica pri Čr-
nomlju in Flajnik Mariji z Gorenjega Su-
horja 7, Vinica pri Črnomlju, in nato na
neznanem naslovu, zaradi ugotovitve la-
stninske pravice in izstavitve z.k. listine,
pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku, dne 14. 2.
2003 postavlja začasnega zastopnika to-
ženi stranki Flajnik Mariji iz Gorenjega Su-
horja 7, Vinica pri Črnomlju, in nato na
neznanem naslovu.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Trg
svobode št. 1.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Marijo Flajnik vse do
takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 2. 2003

P 70/2002 SR-3821
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

ni sodnici - svetnici Darinki Plevnik v prav-
dni zadevi tožeče stranke Vide Volf, Vojin-
ska cesta 20, Črnomelj, ki jo zastopa poo-
blaščenec Jože Vardjan, odvetnik v Črnom-
lju, proti toženi stranki Stani Radojčič,
Bojanci 3, Vinica pri Črnomlju, sedaj ne-
znanega bivališča, zaradi ugotovitve la-
stninske pravice in izstavitve z.k. listine,
pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku, dne 17. 2.
2003 postavlja začasnega zastopnika to-
ženi stranki Stani Radojčič, Bojanci 3, Vi-
nica pri Črnomlju, sedaj neznanega bivali-
šča.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Anton Zajc, iz Črnomlja, Ulica
21. oktobra 19/a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Stano Radojčič vse do
takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 2. 2003

I 658/97 SR-3822
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni

zadevi upnika Trafela Franca, Lokarje 5,
Šentjur, ki ga zastopa odvetnik Ivan Levec
iz Celja, proti dolžnikoma Martinu Berzela-
ku, Praprotnikova ul. 7, Mozirje in Ivanki
Berzelak, Letuš 7, Šmartno ob Paki, zara-
di izterjave 637.000 SIT s pp., sklenilo:

dolžniku Martinu Berzelaku se na podla-
gi 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju, postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi od-
vetnico Karmen Orter, Žalskega tabora 1,
Žalec.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse do takrat, dokler dolžnik ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem, oziroma dokler organ, pristojen za

socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 11. 3. 2003

Oklici dedičem

D 234/2001 OD-2584
Babič Anton od Antona, iz Marezig, je

dne 17. 8. 1939 umrl in ni zapustil oporo-
ke. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, 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 posla-
gi podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Marija Šonc iz Kopra, Cesta na
Markovec 29.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 2003

D 42/2001 OD-2585
Škrlj Ivan od Antona, iz Tinjana 37, Ško-

fije, je dne 20. 4. 1948 umrl in ni zapustil
oporoke. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, 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.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Marija Šonc iz Kopra, Cesta na
Markovec 29.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 2003

I D 338/99 OD-3837
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Henriette Ričl,
rojeni Studeny, hči Ivana in Ane, rojeni 18.
11. 1907, nazadnje stanujoči Maribor, Ce-
sta XIV. divizije 111, umrli 14. 1. 1980.

Sodišče poziva vse dediče in druge, ki
bi karkoli vedeli o dedičih pokojne, da to
sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru.

Po preteku enega leta bo sodišče odlo-
čilo po podatkih, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 3. 2003

D 600/2001 OD-2580
Na okrajnem sodišču na Ptuju je v teku

zapuščinski postopek po pokojnem Habja-
nič Martinu, sinu Martina, upokojencu, roj.
4. 8. 1916, državljanu Republike Sloveni-
je, vdovcu, umrlem 17. 4. 2001, nazadnje
stanujočem Zgornji Leskovec 18, Zgornji
Leskovec.

V skladu z 206. členom Zakona o de-
dovanju (ZD) pozivamo vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine po pokojnem
Habjanič Martinu, da se priglasijo Okraj-
nemu sodišču na Ptuju kot dediči, v roku
enega leta od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 2. 2003
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Sodni register
vpisi po ZGD

KOPER

Srg 1337/2002 Rg-3793
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Iwimar, d.o.o., trgovina, proiz-

vodnja, consulting, Izola, Razgled 2, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2431/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenice z dne 16. 9.
2002.

Družbenica Lucijana Franetič iz Izole,
Razgled 2 izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zaposle-
nih delavcev in da prevzame obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanoviteljico.

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 1339/2002 Rg-3794
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Tresor, trgovina na veliko v tran-

zitu, inženiring, agencija in marketing,
d.o.o., Ferrarska ulica 10, 6000 Koper, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3628/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenikov z dne 2. 10. 2001.

Družbeniki Dijana Bach iz Izole, Ulica
Giordano Bruno 6, Tamara Glavina-Knafelc
iz Kopra, Pot v gaj 16 in Milan Pristov iz
Izole, Šared 37B, izjavljajo, da so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da družba ni ime-
la zaposlenih delavcev in da prevzamejo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike 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

LJUBLJANA

Srg 09961/2002 Rg-1427
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Specia, po-
djetje za zunanjo trgovino, posredništvo in
zastopanje d.o.o., Petkova ulica 14, Ljub-
ljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra dru-
žbe Specia, d.o.o., Petkova ulica 14, Ljub-
ljana, objavlja sklep:

Družba Specia, podjetje za zunanjo
trgovino, posredništvo in zastopanje
d.o.o., Petkova ulica 14, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/08876/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 5. 11. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ravnik-Pavšek Jana,
Petkova ul. 14, Ljubjana, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morbitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti Ravnik-Pavšek Jano.

Zoper sklep ustanoviteljice o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 11174/2002 Rg-3776
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
Mladika, hranilno kreditna služba Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Dunajska 22, objavlja sklep:

Mladika, hranilno kreditna služba
Ljubljana, p.o., Ljubljana, Dunajska 22,
reg. št. vl. 1/08271/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 10. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj DRF Plus d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, z ustanovitvenim kapitalom
105.636 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

Srg 00813/2003 Rg-3782
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
Fujitsu Services, Podjetje za računalniške
rešitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, ob-
javlja sklep:

Fujitsu Services, Podjetje za računal-
niške rešitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
22, reg. št. vl. 1/23883/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 21. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Fujitsu Services Holding
B.V. Nizozemska, A2 Maarsen, Het Kwadrant

1, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

Srg 01103/2003 Rg-3783
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
Elektrocenter Kovač & CO., družba za trgo-
vino in storitve, d.n.o., Ljubljana, Izletniška
6/A objavlja sklep:

Elektrocenter Kovač & CO., družba
za trgovino in storitve, d.n.o., Ljubljana,
Izletniška 6/A, reg. št. vl. 1/33293/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 31. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Amalija in Blaž Kovač,
Ljubljana - Črnuče, Izletniška 6, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

Srg 150/2003 Rg-3799
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Gorše Mušič Heleni, v zvezi s pri-
glasitvijo družbe Contex, trgovina, posredo-
vanje in zastopanje d.o.o., s sedežem Blat-
nica 1, Trzin, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku v sodni register, dne
18. 3. 2003 objavlja sklep:

družba Contex, trgovina, posredova-
nje in zastopanje d.o.o. Blatnica 1, Tr-
zin, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 8. 11. 2002 in
9. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tomislav Kostanjšek,
Cesta v Pregavor 14, Izola in Tomaž Kosta-
njšek, Klaričeva ulica 7, Koper, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na oba ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
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396. in 397. členu 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 18. 3. 2003

Srg 902/2003 Rg-3800
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Gorše Mušič Heleni, v zvezi s pri-
glasitvijo družbe Osolin mlin, proizvodnja
prehrambenih izdelkov, trgovina, d.o.o.
Mlinska c. 8, Srednje Jarše, Domžale, ki jo
zastopa notar Janez Novak iz Kamnika, Ma-
istrova ulica 2, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku v sodni register,
dne 18. 3. 2003 objavlja sklep:

družba Osolin mlin, proizvodnja pre-
hrambenih izdelkov, trgovina, d.o.o.,
Mlinska c. 8, Srednje Jarše, Domžale,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 5. 2. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Zabukovec - Blaž Bar-
bara, Ljubljanska cesta 108, Domžale, Zor-
man Bojan, Vodovodna cesta 6, Domžale
in Zorman Janez, Vodovodna cesta 6 B,
Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
2,597.128 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 3,597.128 SIT prenese v
celoti na ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu 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 sdnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2003

Srg 461/2003 Rg-3801
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Gorše Mušič Heleni, v zvezi s pri-
glasitvijo družbe Relcom, trgovsko podjetje
in storitve, d.o.o., s sedežem Košiše13,
Kamnik, ki jo zastopa odvetnik Učakar Sil-
vester, za vpis prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku v sodni register, dne 18. 3.
2003 objavlja sklep:

družba Relcom, trgovsko podjetje in
storitve, d.o.o., Košiše 13, Kamnik, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Žumer Rarbara in Dam-
jan, oba Košiše 13, Kamnik, z ustanovitve-
nim kapitalom 5,161.213 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na Žumer Barbaro.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu 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 sdnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2003

Srg 857/2003 Rg-3802
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Gorše Mušič Heleni, v zvezi s pri-
glasitvijo družbe Energy Fund, proizvodnja,
prodaja, zastopanje in konsignacije d.o.o.,
Tavčarjeva 13, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Lamut Mitja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku v sodni register, dne
18. 3. 2003 objavlja sklep:

družba Energy Fund, proizvodnja, pro-
daja, zastopanje in konsignacija d.o.o.,
Tavčarejva 13, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 27. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vujić Dragan, Hubado-
va ulica 16, Ljubljana in Vujić Uroš, Streli-
ška ulica 36, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 5,486.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 5,486.000 SIT, prenese
v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu 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 sdnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2003

MARIBOR

Srg 311/2003 Rg-3729
Okrožno sodišče v Mariboru je po so-

dnici Nevenki Senkovič v postopku prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku na
predlog družbenika z dne 15. 1. 2003, na
podlagi določil 394. do 396. člena Zakona
o gospodarskih družbah, dne 26. 2. 2003
sprejelo sklep:

družba Data Information Systems,
proizvodno, storitveno in trgovsko po-
djetje d.o.o., Na Ajdov hrib 14, Sloven-
ska Bistrica, reg. št. vl. 1/10304-00, ka-
tere družbenik je  Fekonja Iztok, Na Ajdov
hrib 14, Slovenska Bistrica, po sklepu dru-
žbenika družbe z dne 9. 1. 2003, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Fekonja Iztok.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2003

Srg 147/2003 Rg-3796
Družba C.I. International, družba za

proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ul. Kirbi-
ševih 53, Miklavž na Dravskem polju,
reg. št. vl. 1/7477-00, katere družbenik je

Kovač Rudolf, St. Johann 73, 8435 St. Jo-
hann, Avstrija, po sklepu družbenika dru-
žbe z dne 23. 1. 2003 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kovač Rudolf.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 2003

NOVA GORICA

Srg 120/2003 Rg-3728
Družba RE-MI LES, predelava in proda-

ja lesa in lesnih izdelkov d.o.o., s sedežem
Nova Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev
12, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Go-
rici, v registru s št. 1-04142-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu obeh usta-
noviteljev družbe z dne 11. 2. 2003.

Ustanovitelja družbe sta Žigon Mojmir, Uli-
ca Gradnikove brigade 23, Nova Gorica in
Pitterl Renzo, Italija, Preganziol, Viale 12. de-
cembra 39, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelje-
ma.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz so-
dnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po skraj-
šanem 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 27. 2. 2003

Srg 145/2003 Rg-3785
Družba ETOS, Podjetje za ekonomski,

tehnološki in organizacijski inženiring
d.o.o., Lapajnetova 29, Idrija, s sedežem
Lapajnetova 29, 5280 Idrija, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s
št. 1-00567-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu obeh ustanoviteljev družbe
z dne 12. 2. 2003.

Ustanovitelja družbe sta Gostiša Milica, La-
pajnetova ulica 29, Idrija in Filipič Anton, Mo-
kraška vas 36, Spodnja Idrija, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelje-
ma.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz so-
dnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po skraj-
šanem 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
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Podržaj d.o.o. Pension Podržaj, Rožna
dolina 5b, Grosuplje preklicuje žiga, z be-
sedilom: Podržaj d.o.o. Pension Podržaj,
Rožna dolina 5b, 1290 Grosuplje.
Ob-91891

Priglasitveni list

Ambrožič Janez, Zg. Gorje 15, Zgornje
Gorje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015101/3450/01-54/2001. gnk-115961

Arifi Halilj s.p., Slaščičarna Dravinja, Me-
stni trg 11, Slovenske Konjice, priglasitveni
list, opravilna št. 51-0103/94, izdan dne 9.
3. 2001. gnz-116346

Bajt Jožef s.p., Trdinova ulica 10, Črno-
melj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015441/0311/00-15/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnj-116037

Baloh Franc, Laze v Tuhinju 4/b, Laze v
Tuhinju, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
041195/0987/00-25/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnh-116189

Brankovič Elvio s.p., Bonini 88, Koper -
Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1283/94, izdan dne 21. 12. 2001.
gnx-115952

Brodnik Alojz s. p., Vodenska 25/a, Tr-
bovlje, priglasitveni list, opravilna št.
56-0553/99. gnx-116073

Bufolin Boris s. p., Na jami 12, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0703/98,
izdan dne 1. 1. 1999. gnk-115986

Dolamič Marjan s.p., Na zelenici 3/a,
Vrhnika, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
069453/0987/03-70/2001, izdana dne
20. 9. 2001. gnr-116404

Dolšak Vojko, Brestovška cesta 47, Ro-
gaška Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
054-1023/96, izdan dne 7. 1. 1996.
gnr-115854

Đukić Marko s.p., Šutna 37, Kamnik,
priglasitveni list, opravilna št. 15-1658/02,
izdan dne 15. 11. 2002. gno-116407

Fink Nevenka s. p. - dnevni bar, Gaspa-
rijeva 7, Ljubljana, priglasitveni list, opravil-
na št. 25-1119/01, izdan dne 1. 1. 2001.
gnm-116084

Gabrovšek Robert, Livada 29, Horjul,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
031173/2785/00-38/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnf-116091

Geršak Miroslav s.p., Gorjane 9, Pod-
sreda, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
042799/0297/02-64/2001, izdana dne
12. 3. 2001. gnm-115984

Janjatovič Gordana, Tomšičeva 2, Piran
- Pirano, priglasitveni list, opravilna št.
40-0270/94, izdan dne 14. 6. 1995.
gnd-115943

Janjatovič Gordana, Tomšičeva 2, Piran
- Pirano, priglasitveni list, opravilna št.

40-0270/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnc-115944

Kavčič Peter, Perčeva ulica 31, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-678/94, iz-
dan dne 1. 6. 1994. gno-116182

Kos Ivan s. p. - Mizarstvo, Kotarjeva 4,
Šentjernej, priglasitveni list, opravilna št.
038/0793-94, izdan dne 19. 7. 1994.
gns-115953

Kranjc Karel s.p., Prepolje 44, Starše,
priglasitveni list, opravilna št.
064/2572/94, izdan dne 13. 12. 1994.
gnb-116395

Muđaiti Burhanedin, Partizanska 20, Se-
žana, obrtno dovoljenje, št. 018430.
gnp-116381

Ozvatič Kristjan Jože, Šolska ulica 4,
Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna
št. 36-0065/94. gno-115907

Petrič Jožef s.p., Klemenčičeva ulica 19,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 032532/0101/0097/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gne-116242

Škrban Alojz s.p., Prevozništvo, Mostje
53, Lendava - Lendva, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 070767/0742/01-32/2001,
izdana dne 30. 3. 2001 pri OZS.
gnp-116156

Štraus Milan s.p., Cesta v hrib 7/a, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033577/2172/00-37/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnl-115985

Toplak Alojz s.p., Dvorjane 42/a, Spod-
nji Duplek, priglasitveni list, opravilna št.
064-1040/94, izdan dne 27. 5. 1994.
gnx-116198

Potne listine

Artič Ivica, Neubergerjeva 19, Ljubljana,
potni list, št. P00595632. gnx-116098

Bartolj Branko, Gabrovka 43/b, Gabrov-
ka, potni list, št. P00379958. gnk-116036

Carli Vidojka, Kozaršče 14/d, Tolmin,
potni list, št. P232472. gny-116251

Dolar Darja, Breg 135, Žirovnica, potni
list, št. P00099881. gnv-115900

Jere Vladislava, Jeranova ulica 10, Ljub-
ljana, potni list, št. P00076775.
gny-115947

Jerina Bojan, Neubergerjeva 19, Ljub-
ljana, potni list, št. P00595633.
gnd-116418

Kariž Žiga, Triglavska 49, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00367315. gny-116397

Kastaneto Tomaž, Brodarjev trg 10, Ljub-
ljana, potni list, št. P00599958.
gns-116003

Kolbl Danilo, Borštnikova 13, Maribor,
potni list, št. P00975650. gnf-116141

Kovač Mladen, Osilnica 28, Kočevje,
potni list, št. P00829664. gnc-116194

Kralj Brigita, Bindstr. 39, 88239 Wan-
gen, potni list, št. P00213728. gnp-116031

Kranjc Zvonka, Ješetova 50, Kranj, pot-
ni list, št. P00741913. gnc-116394

Milinkovič Danica, Cvetlična 15, Celje,
potni list, št. P00398519. gnn-116383

Milinković Dušan, Cvetlična 15, Celje,
potni list, št. P00398518. gnm-116384

Minić Marko, Šerkova 11, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00300615. gnd-115993

Nikolić Radislav, Kovinarska 9/a, Kam-
nik, potni list, št. P00519394. gni-115988

Nikolić Radmila, Kovinarska 9/a, Kam-
nik, potni list, št. P00210662. gnj-115987

Pagon Vladlena, Ulica heroja Bračiča 12,
Maribor, potni list, št. P00041198.
gnv-116350

Pandel Danica, Tolsti vrh 127, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00546738.
gnp-115931

Pavlič Dean, Brezovica 34, Gračišče,
maloobmejno prepustnico, št. AH 3678, iz-
dala UE Koper. gnl-116260

Pečnik Miran, Robindvor 127, Dravo-
grad, potni list, št. P00620578.
gnh-116164

Potočin Andreja, Kozakova 6, Ljubljana,
potni list, št. P00056380. gnq-116405

Pugliese Daiana, B. Magajne 7, Izola -
Isola, potni list, št. P00637433.
gnc-115919

Pugliese Daiana, Ul. B. Magajne 7, Izola
- Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
99465, izdala UE Izola. gnl-115935

Pugliese Marino, Ul. B. Magajne 7, Izola
- Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
144249, izdala UE Izola. gni-115938

Roginič Miroslav, Poljanska 14, Ljublja-
na, potni list, št. P00690637. gni-116088

Rudman Marko, Vojkova ulica 3, Porto-
rož - Portorose, maloobmejno prepustnico,
št. AI 113309, izdala UE Piran. gnz-116246

Schmidt Marko, Prežihova ulica 20, Ce-
lje, potni list, št. P00002482. gnt-116352

Schneidinger Magdalena, Razkrižje 22,
Ljutomer, potni list, št. P00758994.
gnq-116255

Stražišar Drago, Neubergerjeva 23, Ljub-
ljana, potni list, št. P00397677. gnc-115894

Stražišar Urška, Pionirska cesta 26, Vr-
hnika, potni list, št. P00165360.
gny-116422

Strehar Slavko, Vipolže 46, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
65367, izdala UE Nova Gorica. gns-116253

Suljanović Zlatko, Iga Grudna 3, Ljublja-
na, potni list, št. P00015162. gnj-115962

Šegula Terler Bernarda, Polenci 41, Po-
lenšak, potni list, št. P00017413.
gnj-116187

Tetičkovič Tatjana, Rožičeva 4, Ljublja-
na, potni list, št. P00501081. gnb-116320

Thaler Zupan Anja, Potrčeva 8, Ljublja-
na, potni list, št. P00684006. gnn-116083

Tomažić Mara, Cepki 8, Dekani, potni
list, št. P00327362. gni-116263

Ušaj Tatjana, Bilje 195, Renče, potni list,
št. P00044449. gnu-116101

Ušaj Tatjana, Bilje 195, Renče, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 43908, izdala UE
Nova Gorica. gnm-115934

Ziherl Saša, Vrbovec 24, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00497609. gnu-116401

Osebne izkaznice

Adamlje Anja, Jakčeva 34, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1281972. gno-116082

Adamlje Jon, Jakčeva 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1225283. gnt-116081

Alič Dušan, Klemenova 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1230999. gng-115940
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Aman Vladko, Trg svobode 23, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 660456.
gnd-116118

Andrejaš Vida, Brege 20, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 807244.
gns-116132

Ažman Majda, Vrhovci, Cesta XI/11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1144654.
gnm-116259

Belak Franci, Ulica bratov Mernik 14,
Zreče, osebno izkaznico, št. 1505718.
gne-115892

Benčina Tomaž, Rudarsko naselje 28,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 1107889.
gnm-116134

Berčon Tanja, Bartlova ulica 12, Šmar-
tno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 261082.
gnq-116155

Berden Emil, Kobilje 178, Dobrovnik -
Dobronak, osebno izkaznico, št. 822081.
gnd-116343

Berginc Primos, Dol. Maharovec 10,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 1566682.
gny-116222

Bernat Irena, Razlagova 2/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 913854.
gnx-116248

Blažič Ana, Orehek 49, Prestranek,
osebno izkaznico, št. 863388.
gnb-116220

Bohte Maksimiljan, Ekslerjeva 1, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 425536.
gnc-116094

Bolčina Gabrijela, Mrakova 9, Idrija,
osebno izkaznico, št. 762190. gnv-116225

Božnik Gregor, Regentova ulica 20, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 516074.
gnn-115937

Brajnik Ana, Rašiška 10, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 35594. gng-116090

Branc Mitja, Planina pod Golico 2, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 176575.
gnw-116274

Breznik Bertoncelj Metka, Vrtača 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1481178.
gny-116072

Brglez Andrej, Rožna dolina, Cesta
III/18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1180142. gnb-116245

Brunner Damjan, Kocljeva 1, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1296418.
gnz-116146

Cajlinger Drago, Rošpoh 135/a, Kamni-
ca, osebno izkaznico, št. 432661. m-435

Cedilnik Gregor, Vodnikovo naselje 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 929764.
gnw-116124

Ceglar Janez, Grbinska 50, Litija, oseb-
no izkaznico, št. 520811. gnq-116330

Cimperšek Bojan, Novi dom 35, Hra-
stnik, osebno izkaznico, št. 905098.
gnt-115902

Cvelfar Matija, Jerajeva ulica 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 1035283.
gnu-116351

Černčič Irena, Počenik 29, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 1503765. m-458

Črnec Martin, Stari trg 25, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 409599.
gnc-116344

Črnko Bojan, Panovci 22, Križevci,
osebno izkaznico, št. 812914. gnu-116226

Čuk Srečko, Tomaž nad Vojnikom 2, Voj-
nik, osebno izkaznico, št. 762116.
gnx-115923

Debevec Magdalena, Jačka 2, Logatec,
osebno izkaznico, št. 466585.
gnw-116249

Degan Ana Marija, Adamičeva 1, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 829097.
gnw-116374

Dervišević Edvin, Kurirska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 257156. gnh-115989

Deutsch Maja, Šerkova ulica 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1243945.
gnl-116185

Doberšek Blanka, Ob Ljubljanici 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1541973.
gnq-116380

Dogša Miko Marija, Aškerčeva 26, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 692938.
gnu-116376

Dolar Darja, Breg 135, Žirovnica, oseb-
no izkaznico, št. 1503769. gnu-115901

Dolinšek Maja, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 963433.
gnz-116221

Drača Mirko, Ulica bartov Učakar 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1088516.
gno-116107

Dravinec Janez, Vilharjeva 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 71252. gnj-115941

Erbert Katarina, Koroška cesta 20, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 612268.
gnn-116133

Filipič Franc, Krajnčičeva 5, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 1068582. gnc-116169

Fistrič Rok, Polje, Cesta XII/2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1416786.
gnf-115991

Flisek Gabriela, Popetre 21, Gračišče,
osebno izkaznico, št. 944293. gnk-116111

Fornazarič Anton, Prvačina 116, Prvači-
na, osebno izkaznico, št. 1607663.
gnf-116391

Frelih Alojzija, Pot na Zduše 10, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 88135.
gnp-115956

Funduk Štefanija, Resljeva 33, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 470988.
gns-116228

Furman David, Sedlašek 4/a, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 902716. gnh-116239

Furman Maša, Sedlašek 4/a, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 902719. gnk-116236

Gonc Vida, Rabelčja vas 60, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 1299478. gny-116247

Gradišek Anton, Linhartova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 114434. gnp-116256

Guček Mojca, Liminjanska 83, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št.
1123496. gnv-116250

Harinski Drago, Svema 4/b, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 1171663.
gnp-116131

Hasl Bogdan, Ložnica pri Žalcu 39, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 775399.
gns-116028

Hliš Marjeta, Tržec 21/a, Videm pri Ptu-
ju, osebno izkaznico, št. 1013223.
gng-116265

Hostnik Mitja, Kicar 43/b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 383417. gnq-116230

Hren Julia, Jakčeva 34, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1053354. gnr-116079

Hren Tina, Jakčeva 34, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 435589. gnq-116080

Hrovat Andreja, Dolenje Sušice 10, Do-
lenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
1151438. gnj-115916

Hrovat Ivanka, Cankarjeva 3, Žalec,
osebno izkaznico, št. 36383. gnf-115966

Hrvatič Tanja, Stjenkova 6, Postojna,
osebno izkaznico, št. 371099. gnr-116354

Jakopin Tine, Brezje 32, Mozirje, oseb-
no izkaznico, št. 1289246. gnl-116135

Janković Ilija, Rožna dolina, Cesta
VI/36, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
360738. gns-116178

Japelj Darjan, Orehovski vrh 41, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 277456.
gnf-116241

Jelen Darinka, Sedlašek 4/a, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 829623. gni-116238

Jere Vladislava, Jeranova ulica 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1007139.
gnz-115946

Jerič Anton, Pustike 5/a, Šmarje pri Jel-
šah, osebno izkaznico, št. 437718.
gne-115917

Jurak Siniša, Tržec 4/a, Videm pri Ptu-
ju, osebno izkaznico, št. 819134.
gnu-115926

Kačar Dragana, Vojkova cesta 77, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 287963.
gne-116117

Kalan Tatjana, Hafnerjevo naselje 122,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 106731.
gnr-116104

Kastelic Karel Stanko, Sneberška 54,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 791930.
gny-116022

Kloc Peter, Železnikova 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 718869. gnn-116358

Kmetec Klavdija, Pavlovci 2/a, Ormož,
osebno izkaznico, št. 1625652.
gnp-115906

Knap Anton, Šorlijeva 15, Kranj, osebno
izkaznico, št. 119607. gnu-116126

Kormanšek Rajko, Čečovlje 52, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
1074024. gnu-116001

Kos Ivan, Brezina 42/a, Brežice, oseb-
no izkaznico, št. 293014. gnj-116387

Kosec Jože, Šinkov turn 51/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1137167.
gnp-116331

Kosec Nevenka, Šinkov Turn 51/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 292917.
gno-116332

Košak Andrej, Koštialova 21, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 364535.
gnr-115929

Kovač Mladen, Osilnica 28, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 852197. gnb-116195

Kovič Julija, Streliška ulica 37/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 139049.
gnb-115995

Krajnc Beno, Gabernik 73, Zgornja Pol-
skava, osebno izkaznico, št. 1521617.
gnv-115925

Krivic Petra, Zgoša 22, Begunje na Go-
renjskem, osebno izkaznico, št. 1323073.
gnn-116108

Kucler Jelica, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1234240. gnv-115950

Kumer Jurij, Gregorčičeva 23, Žiri,
osebno izkaznico, št. 672673.
gng-115890

Kuralt Boštjan, Savlje 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 941230. gnb-115945

Laharnar Olga, Trg na stavbah 11, Litija,
osebno izkaznico, št. 356763. gnv-115975

Lapanja Andreja, Straža 4, Cerkno, oseb-
no izkaznico, št. 347431. gne-116267
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Leban Andrej, Miren 261, Miren, oseb-
no izkaznico, št. 924354. gnw-116224

Lenart Bojan, Galjevica 79, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 47193. gnh-116214

Lenko Ivan, Arja vas 23, Petrovče, oseb-
no izkaznico, št. 706398. gnm-116009

Macele Klemen, Krožna pot 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 245327.
gnc-116419

Magušar Marjan, Levičnikova 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 561638.
gnf-116366

Majcen Frančišek, Nade Ovčakove 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 483304.
gnp-116206

Mali Matjaž, Rudarjeva 5, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 479201. gnb-115920

Malinovsky Marija, Škapinova ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 32209.
gne-116167

Marić Gordana, Cilenškova 37, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 877653.
gnv-116075

Markovič Vida, Lubejeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 263719. gnl-116335

Masten Mojca, Spolenakova ul. 18, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1050740.
gny-115951

Medjedović Jasna, Gregorčičeva 27/a,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 741512.
gnb-116095

Medved Nina, Goriška 6, Celje, osebno
izkaznico, št. 1520821. gnx-116273

Meh Elizabeta, Vrbje 96, Žalec, osebno
izkaznico, št. 742536. gnj-115912

Memić Viorela, Kajuhova 14, Bled, oseb-
no izkaznico, št. 1050175. gny-115922

Mencin Irena, Drama 7, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 484478. gns-116103

Mesarič Andrej, Cesta v zeleni log 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 186511.
gni-116188

Mezek Henrik, Pot v Bitnje 28, Kranj,
osebno izkaznico, št. 100768. gnt-115927

Mežan Eva, Seliška 7, Bled, osebno iz-
kaznico, št. 1036299. gnh-115914

Miklavčič Dalibor, Brilejeva 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 541067.
gnq-116105

Miković Ivan, Bratov Učakar 72, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1090465.
gne-116417

Milčinović Nevenka, Pahorjeva 28, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1518072. gnh-116014

Mlakar Ana, Počehovska ulica 12, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 437580.
gnd-116018

Mlakar Jožica, Pekel 13, Trebnje, oseb-
no izkaznico, št. 905372. gnj-116337

Mlakar Valentin, Pekel 13, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 1344279.
gnh-116339

Mlakar Zala, Pekel 13, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 1349271. gni-116338

Mlekuž Vlasta, Janežičeva 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 612885. gnq-116030

Mrak Špela, Vrečkova 11, Kranj, osebno
izkaznico, št. 236142. gnk-116386

Mučič Darko, Na Hribu 1, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 7777822.
gnt-116102

Norčič Dejan, Sebeborci 62/a, Martjan-
ci, osebno izkaznico, št. 482889.
gnz-116096

Nučič Klemen, Adamičeva 41/c, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 731076.
gnp-116406

Okoren Adi, Einspielerjeva 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1162630.
gni-116038

Osredkar Anka, Velika Ligojna 28, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 888283.
gng-116415

Osvald Martina, Opekarska cesta 41/c,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 997722.
gnj-116412

Pajsar Martina, Opekarska cesta 23, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 5863.
gnx-116398

Palir Marko, Jenkova 3, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 671117. gnv-116275

Paradiž Goran, Viška cesta 4/a, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 1314726.
gny-116347

Pečnik Estera, Bavdkova ulica 31, Kranj,
osebno izkaznico, št. 225816. gnu-116026

Pepevnik Julija, Trg Komandanta Stane-
ta 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
556952. gni-116363

Peršič Ljubomir, Trg Prekomorskih bri-
gad 10, Tolmin, osebno izkaznico, št.
192445. gnx-116373

Petan Marija, Archinetova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 322109. gnu-116326

Petrović Dragan, Prušnikova 17, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 1022712.
gnn-116008

Pišek Tina, Kolarjeva 27, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1230100. gnw-116424

Plečko Špela, Okrogarjeva 3, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 840729.
gnt-116002

Polc Tomaž, Zg. Kungota 29, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 811987.
m-452

Polutnik Danijel, Čopova ulica 17, Celje,
osebno izkaznico, št. 1189281.
gni-116388

Pomper Milivoj, Keršičeva cesta 16/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 239236.
gnw-116149

Poniž Valentin, Trnovska 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 970095. gno-116207

Potisk Gorazd, Trniče 70/b, Marjeta na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1078370. gnq-115905

Prah Janez, Aškerčeva ulica 2, Kosta-
njevica na Krki, osebno izkaznico, št.
263158. gnd-116143

Prepelič Jožef, Podgorci 54, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 1032373.
gnj-116262

Raljević Antonija, Celovška 122, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1098425.
gny-116097

Ramšak Alojz, Podvrh 108/a, Braslov-
če, osebno izkaznico, št. 1090232.
gnm-115909

Randl Marjetica, Griže 14, Griže, oseb-
no izkaznico, št. 1494642. gng-116140

Ravnak Ciril, Socka 6, Nova Cerkev,
osebno izkaznico, št. 1596256.
gnn-115933

Rešman Bruno, Ferkova ulica 18, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 742166.
gnv-116025

Ručigaj Andrejka, Dobeno 4/a, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 198228.
gnn-115958

Sajevic Daniel Marko, Stražiška ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 424446.
gnh-116389

Salmič Marjan, Veliki Podlog 7/a, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 206442.
gnt-116227

Sankovič Vitomir, Ulica Štravhovih 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 362454.
gnc-116348

Schmidt Marko, Prežihova ulica 20, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 696367.
gns-116353

Sinanbegović Sejad, Čevljarska 31, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
543508. gnk-115911

Srdić Ljiljana, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1014824.
gnn-116212

Stojanović Daniela, Frankovo naselje 41,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 154482.
gnz-116121

Strelec Zvonko, Prvenci 21, Markovci,
osebno izkaznico, št. 1147641.
gne-116017

Šlamberger Charlotte Kristina, Pajkova
22, Maribor, osebno izkaznico, št. 644515.
gnw-116024

Štern Lovro, Krekova ulica 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 243330.
gnd-116268

Šuligoj Dušan, Streliška 14, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 778290.
gnw-115924

Šuper Verica, Velika Pirešica 44, Žalec,
osebno izkaznico, št. 167912. gnt-116027

Šuštaršič Alojz, Črnivec 5, Brezje, oseb-
no izkaznico, št. 854397. gni-115913

Tomažić Mara, Cepki 8, Dekani, oseb-
no izkaznico, št. 1139216. gnh-116264

Trošt Nada, Zaloška 2, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 330692. gns-116078

Trotovšek Blaž, Rimska ulica 27, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 846372.
gnl-116060

Turičnik Deutsch Milena, Šerkova ulica
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1441206. gnk-116186

Turk Boštjan, V mlinu 55, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 369172.
gnk-116261

Tuš Nina, Zagojiči 15/a, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 961100. gne-116092

Uljančič Andrej, Strma pot 12, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 848269.
gnr-115904

Upravna enota Sevnica preklicuje za na-
slednje osebe: Dolenšek Dijana, EMŠO
2508980505414, Malkovec 26p Tržišče,
št. osebne izkaznice 27558, izdane dne
28. 7. 1998; Verhovc Tina, EMŠO
1206979505230, Račica 16, p. Loka pri
Zidanem Mostu, št. osebne izkaznice
272286 izdane dne 27. 9. 1999; Oreho-
vec Andreja, EMŠO 1403970505327, Vrh
Pri Boštanju 22a, p. Boštanj, št. osebne
izkaznice 121356 izdane dne 21. 10. 1998;
Orehovec Milan, EMŠO 0505968500125,
Vrh pri Boštanju 22a, p. Boštanj, št. oseb-
ne izkaznice 121333 izdane dne 21. 10.
1998. Ob-91640

Urek Urška, Trubarjeva ulica 14, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 946952. gnz-116371

Varjačić Mojca, Kardeljeva 73, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1462521.
gno-116357
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Verčič Stanislav, Kokrica, Snediceva uli-
ca 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 27468.
gnc-116019

Verčkovnik Nataša, Mislinjska Dobrava
112/e, Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno
izkaznico, št. 710648. gnm-116109

Vidrih Ivan Stanislav, Migojnice 120, Gri-
že, osebno izkaznico, št. 775948.
gnl-115910

Volarič Alenka, Tesovnikova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 22435. gnr-116254

Volk Vlasta, Tomšičeva 29, Velenje,
osebno izkaznico, št. 656958. gnl-116235

Vomer Tamara, Janževski vrh 75, Pod-
velka, osebno izkaznico, št. 247552.
gnt-116152

Vugrinec Tratnjek Nataša, Stara ulica 1,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
831565. gnl-116110

Vujinović Momir, Polje, Cesta XII/8, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico, št. 292973.
gnq-116205

Zelič Andreja, Gorica pri Slivnici 62/a,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
748976. gng-115965

Zgonc Metod, Viška 49/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 476890. gnu-116076

Zgonc Nadja, Lipsenj 7, Grahovo, oseb-
no izkaznico, št. 1003913. gnl-116114

Ziernicky Renata, Sladki vrh 11, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 1575077. m-441

Zorko Bojana, Grajska pot 20, Lesko-
vec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
1604449. gnc-116269

Zupanc Urška, Log 25, Hrastnik, oseb-
no izkaznico, št. 871441. gnv-116375

Žura Anita, Kajuhova 2, Postojna, oseb-
no izkaznico, št. 89337. gne-116217

Žužman Maja, Na selah 31, Dol pri Hra-
stniku, osebno izkaznico, št. 38096.
gnd-116218

Vozniška dovoljenja

Ahlin Manca, Izgorje 4, Žiri, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. 20610, izdala UE Ško-
fja Loka. gns-116153

Ajdič Joža, Preglov trg 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 136006,
reg. št. 5747, izdala UE Ljubljana.
gnw-115949

Balažič Jožef, Stara nova vas 33, Kri-
ževci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1510669, reg. št. 11162.
gno-115857

Barač Blanka, Cankarjeva 39, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 07173.
gnc-116069

Bartolj Branko, Gabrovka 43/b, Gabrov-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1466068, izdala UE Litija. gnl-116035

Bauman Janez, Hočka ulica 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGHC, št. S
1493755, reg. št. 96544, izdala UE Mari-
bor. gnf-116020

Bernat Irena, Razlagova ulica 2, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 39452.
gni-116163

Bolarič Bojan, Na produ 50, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
18736, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-116068

Božnik Gregor, Regentova ulica 20, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239459, reg. št. 114794, izdala UE Mari-
bor. gno-115936

Bračko Boris, Zg. Duplek 37, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 8142, reg. št. 70622, izdala UE Maribor.
gne-115942

Bračun Henrik, Na Dorcu 23, Brestani-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20566. gnz-115921

Branc Mitja, Planina pod Golico 2, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1336275, izdala UE Jesenice.
gne-116042

Bratušek Tomaž, Zg. Leskovec 5/a,
Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 41450, izdala UE Ptuj.
gnk-115886

Brglez Andrej, Rožna dolina, Cesta
III/18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1609149, reg. št. 147098,
izdala UE Ljubljana. gnc-116244

Burger Miha, Trnovski pristan 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1565800, reg. št. 85086, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-116243

But Marina, Ob progi 14, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8457, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnb-116270

Carli Vidojka, Kozaršče 14/d, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1554935, izdala
UE Tolmin. gne-116175

Ceglar Janez, Grbinska cesta 50, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
773210, izdala UE Litija. gnn-115908

Cekuta Slavko, Kapiteljska 4, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25861, izdala UE Novo mesto. gnj-116312

Cizerl Daniel, Volkmerjeva 49, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37566,
izdala UE Ptuj. gnm-115884

Čeh Robert, Mariborska cesta 53/a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37589, izdala UE Ptuj. gni-116313

Čehič Tanja, Prekmurskih brigad 10, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 9942, izdala UE Postojna.
gng-116040

Črnec Martin, Stari trg 25, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 15578. gnd-116318

Dauti Murtezan, Bratovševa ploščad 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545558, reg. št. 150919, izdala UE
Ljubljana. gnl-116210

Derganc Anton, Osojnik 3, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 4314,
izdala UE Črnomelj. gno-115932

Djukić Peter, Krašnja 8, Lukovica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1517649,
reg. št. 37152, izdala UE Domžale.
gni-116213

Djurovič Štefka, Dravska ulica 24, Bistri-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SB 1907, izdano leta 1991 - inštruktorsko
dovoljenje. m-439

Doberšek Blanka, Ob Ljubljanici 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91621, reg. št. 175445, izdala UE
Ljubljana. gnr-116379

Doič Ksenija, Bevkova 35, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
869911, reg. št. 12131. gnd-116043

Dolar Darja, Breg 135, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1750293, izdala UE Jesenice.
gns-115928

Dolinar Nataša, Cesta Dolomitskega
odreda 186, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1251423, reg. št.
161762, izdala UE Ljubljana. gnf-116416

Drača Mirko, Ulica bartov Učakar 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1191690, reg. št. 88640,
izdala UE Ljubljana. gnp-116106

Duh Romana, Sadjarska 15/b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
493576, reg. št. 63906, izdala UE Mari-
bor. gny-116372

Fehrić Senad, Jenkova cesta 29, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 488885, reg. št. 23138, izdala UE Ve-
lenje. gne-116342

Francelj Bojana, Šorlijeva 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087569, reg. št. 37153, izdala UE
Kranj. gnd-116168

Garić Aleksandar, Ižanska cesta 440/h,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1610707, reg. št. 206844, izdala UE
Ljubljana. gnh-116364

Gašper Josef, Lom pod Storžičem 69,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
B 001533633, reg. št. 9722. gnx-115973

Germadnik Andrej, Koroška 17, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1558510, reg. št. 31733, izdala UE Vele-
nje. gnq-116130

Godnjavec Nives, Opekarska cesta
35, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14262, izdala UE Vrhnika.
gnh-116314

Gornjak Martina, Tomšičeva 82, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14530, izdala UE Slovenj
Gradec. gnf-116316

Grebenar Polonca, Zg. Gorje 20/a,
Zgornje Gorje, preklic vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
81/2002. gnb-116170

Halapija Ivana, Naselje heroja Maroka
11, Sevnica, vozniško dovoljenje, št.
9263. gnm-116359

Hamler David, Police 29, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 14136, izdala UE Gornja Radgona.
gnm-115888

Heric Bojana, Krekova ulica 21, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
909991, reg. št. 76757, izdala UE Mari-
bor. gnf-116341

Hliš Marjeta, Tržec 21/a, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 4912, izdala UE Ptuj. gnl-115885

Hrvatič Tanja, Stjenkova 6, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14696, izdala UE Postojna. gnq-116309

Jagarinec Ivan, Bernikova ulica 11,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1632714, reg. št. 3504, izdala UE
Domžale. gnn-116208

Jager Aleš, Sp. Negonje 17/a, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 10506, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnh-115964

Jakopin Tine, Brezje 32, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
10803, izdala UE Mozirje. gnk-116136
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Jelen Darinka, Sedlašek 4/a, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22286,
izdala UE Ptuj. gnf-116166

Jelen Roman, Pšata 51, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001146900, reg. št. 27090, izdala UE
Domžale. gnr-115954

Jere Vladislava, Jeranova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364299, reg. št. 110756, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-115948

Jungar Matej, Pobrežje 169, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 45917, izdala UE Ptuj. gni-116063

Jurak Siniša, Tržec 4/a, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 40467, izdala UE Ptuj. gng-115865

Kačar Dragana, Vojkova cesta 77, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841289, reg. št. 151016, izdala UE Ljublja-
na. gnf-116116

Kamenšek Albinca, Mestni vrh 107, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33465,
izdala UE Ptuj. gny-116172

Kirn Anica, Brdce 55, Dol pri Hrastniku,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21 - inštruk-
torsko, izdala UE Hrastnik. gny-116047

Kirn Anica, Brdce 55, Dol pri Hrastniku,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 1448, izdala UE Hrastnik.
gnc-116048

Klemenčič Hermina, Prešernova 11, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
99358, reg. št. 95082. gnh-116139

Knežević Slavica, Begunje na Gorenj-
skem 160, Begunje na Gorenjskem, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1577183,
reg. št. 26272. gnk-116211

Kočnik Danijela, Sp. Grušovje 18, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11861. gnq-115880

Kokolj Klemen, Gažon 3/c, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42212,
izdala UE Koper. gni-115963

Komadina Bernarda, Beblerjeva 16, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 27708, izdala UE Koper.
gnw-115874

Koncilija Roman, Moste 71/a, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 11104, izdala UE Kamnik. gnd-115968

Koren Srečko, Pameče 16, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6937. gnz-116171

Kos Maja, Stanetova ulica 34, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1515456, reg. št. 48657. gnw-116128

Kosec Nevenka, Šinkov Turn 51/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1777652, reg. št. 21517, izdala UE Ljublja-
na. gnn-116333

Košir Josip, Šinkova 12, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5268, izdala UE Ormož. gnd-115868

Kovač Mladen, Osilnica 28, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg.
št. 11455, izdala UE Kočevje. gnz-116196

Kovačič Aleš, Spodnji Stari grad 8/a,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20280. gnz-116271

Kovačič Aleš, Most na Soči 64, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1380497,
izdala UE Tolmin. gne-116317

Kovič Julija, Streliška ulica 37/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1364499, reg. št. 214080, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-115996

Krizstjan Jan, Dolenjska cesta 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065050, reg. št. 200879, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-116123

Kuhar Miran, Cankarjeva 17, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 542. gnj-116162

Leban Andrej, Miren 261, Miren, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 18008,
izdala UE Nova Gorica. gnc-115869

Lebar Nina, Staneta Rozmana 6, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
40967. gni-115863

Lenart Bojan, Galjevica 79, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
63409, reg. št. 128915, izdala UE Ljublja-
na. gng-116215

Lokmani Džemail, Koroška cesta 26,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 248672, reg. št. 58939, izdala UE
Maribor. gnv-116125

Lorber Viktor, Zgornje Partinje 7, Jurov-
ski Dol, vozniško dovoljenje, št. S 1377808,
izdala UE Lenart. gnr-115879

Lukarić Amir, Cesta 1. maja 20, Hra-
stnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4725. gny-115872

Mandelj Andrej, Lučarjev kal 16/a, Ivan-
čna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1435420, reg. št. 23167, izdala UE
Grosuplje. gnw-116349

Mandossi Mark, Celovška cesta 287,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164914, reg. št. 218506, izdala UE
Ljubljana. gnn-116033

Marčeta Milena, Savska Loka 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
288967, reg. št. 41138, izdala UE Kranj.
gnu-115876

Marčič Aleš, Ul. Frankolovskih žrtev 27,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 44046, izdala UE Celje. gnp-116006

Markolčič Milan, Tbilisijska ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 927707, reg. št. 66387, izdala UE
Ljubljana. gnz-116321

Maršič Janez, Oljčna pot 23/b, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6177. gnu-116176

Martić Antonija, Ob Radoljni 50, Lo-
vrenc na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, št. S 422695, reg. št.
3951. m-448

Mel Branka, Cesta v Lenivec 10, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1103020, izdala UE Sežana. gnn-115883

Melink Mirjam, Tolminskih puntarjev 2/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 10767, izdala UE Nova Gorica.
gng-116165

Merc Jožef, Trubarjeva ulica 9, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45352,
izdala UE Ptuj. gnq-116055

Mežan Eva, Seliška 7, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 0696846, reg.
št. 8526. gne-115867

Mežnar Auguštin, Rošpoh 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1177044, reg. št. 51378. gnm-116138

Mlakar Jožica, Pekel 13, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6434,
izdala UE Trebnje. gnk-116336

Mulec Zlatko, Plodršnica 10, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
9025. m-455

Norčič Dejan, Sebeborci 62/a, Martjan-
ci, vozniško dovoljenje, reg. št. 35941.
gnb-116070

Orel Matej, Avber 45, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 17671, izda-
la UE Sežana. gnh-115864

Osredkar Anka, Velika Ligojna 28, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13885, izdala UE Vrhnika. gnh-116414

Osvald Martina, Opekarska cesta 41/c,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8068, izdala UE Ribnica. gnk-116411

Pintar Franc, Šalka vas 18, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3836,
izdala UE Kočevje. gnc-115969

Platovšek Zdenka, Levec 22, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 903055,
izdala UE Žalec. gnc-116119

Pleteršek Anton, Dobrovce, Ulica talcev
11, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 871761, reg.
št. 63864, izdala UE Maribor. gnh-115939

Poberžnik Drago, Robindvor 46, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 767.
gnd-116393

Podričnik Marija, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7771, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnp-115881

Polak Urška, Ob Belci 1, Bohinjska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1267114, reg. št. 26164. gnf-115866

Polšak Tadej, Šntvid pri Stični 154, Šen-
tvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1338626, reg. št. 10263,
izdala UE Grosuplje. gnz-116396

Pribac Igor, Marušičeva 1, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
17508, izdala UE Piran. gne-116067

Pugelj Erika, Bobkova 16, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1204961, reg. št. 9625. gns-115878

Račič Katja, Glinškova ploščad 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250478, reg. št. 224066, izdala UE Ljub-
ljana. gng-116365

Raduha Monika, Gornja Bistrica 159,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14968, izdala UE Lendava.
gny-116272

Ručigaj Andrejka, Dobeno 4/a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348279, reg. št. 34531, izdala UE Dom-
žale. gno-115957

Sajevic Daniel Marko, Stražiška ulica 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 137383, reg. št. 4063, izdala UE Kranj.
gng-116390

Sikirič Sadmir, Kosova 4, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10645, izdala UE Izola. gnv-116050

Slamič Vitka, Na Jelovcu 11/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911308, reg. št. 65648. gnp-116231

Smrkolj Marko, Rudarska 1, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1032226, izdala UE Zagorje ob Savi.
gng-116240

Stojanović Daniela, Frankovo naselje 41,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 28340, izdala UE Škofja Loka.
gnb-116120
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Strehovec Nada, Trg padlih za svobodo
7, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 3753, izdala UE Izola.
gnj-115887

Šalamon Bojan, Migojnice 1, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1330367,
izdala UE Žalec. gnk-116361

Šarkanj Mateja, Manžan 10/f, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 45915. gnx-115873

Ščernjavič Roman, Kovaška ulica 12,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 15877, izdala UE Lendava. gnn-116137

Šomić Enes, Dolenja stara vas 40, Škoc-
jan, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 38567, izdala UE Novo mesto.
gnz-116421

Šraj Anton, Laze pri Borovnici 43, Borov-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 3585, izdala UE Vrhnika. gnw-116324

Štiblar Aleš, Trdinova ulica 10, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
10545, izdala UE Gornja Radgona.
gnf-116041

Švigelj Jože, Cankarjeva cesta 6, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
2481, izdala UE Logatec. gni-116413

Tomše Kelc Irena, Kamnica 19, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1191947, reg. št. 191564, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-116420

Trnovšek Klara, Dramlje 71, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9245,
izdala UE Šentjur pri Celju. gng-115915

Trstenjak Slavko, Šmihel 8, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12384, iz-
dala UE Nova Gorica. gns-116303

Turk Boštjan, V mlinu 55, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36098, izdala UE Nova Gorica.
gnb-116045

Turkovič Miroslav, Badovinčeva 3, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1581039, reg. št. 4069, izdala UE Metlika.
gnx-116173

Ulcej Lovro, Celovška 11, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, št. S 782800, reg.
št. 39250. gny-116197

Urbančič Anton, Kred 9, Kobarid, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1729746. gnw-116174

Urdih Emil, Šolska 13, Portorož - Porto-
rose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5888, izdala UE Piran. gnw-116074

Ušaj Tatjana, Brlje 195, Renče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28346,
izdala UE Nova Gorica. gno-116057

Velušček Darjo, Poljubinj 24/l, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1626897, izdala
UE Tolmin. gng-116065

Vindiš Mladenka, Vel. Varnica 68, Zgor-
nji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 33705, izdala UE Ptuj.
gnr-116054

Virant Primož, Kriva pot 30/a, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 31/2002. gnv-116000

Vugrinec Tratnjek Nataša, Stara ulica 1,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 07461. gnj-115862

Zakrajšek Matilda, Katreževa pot 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 135921, reg. št. 5937, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-116061

Zalokar Samo, Rodica, Fajfarjeva 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 701447, reg. št. 20767, izdala UE
Domžale. gnu-115976

Zamuda Sanja, Goriška ulica 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1091806, reg. št. 101341, izdala UE Mari-
bor. gnq-115930

Zupančič Mitja, Melikova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1366278, reg. št. 211917, izdala UE
Ljubljana. gng-115990

Žibret Jožef, Dolharjeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846664, reg. št. 160502, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-116029

Žibret Tanja, Titova 86, Radeče, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1217937. gne-115967

Žura Anita, Kajuhova 2, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10264,
izdala UE Postojna. gnc-116219

Žuran Aleš, Gruškovec 43, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
34370, izdala UE Ptuj. gnc-116044

Žužman Maja, Na selah 31, Dol pri Hra-
stniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7355, izdala UE Hrastnik. gnr-116179

Zavarovalne police

Alauf Marija, Ulica Ivana Selana 22,
Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 16/0499760, izdala zavarovalnica Tilia,
d.d. gng-116190

Arh Mihaela, Litostrojska cesta 30,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101484678, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnt-116202

ASSISTANCE CORIS d.o.o., Ljubljana,
Bratov Babnik 10, preklicuje police zdravstve-
nega zavarovanja v tujini z asistenco CORIS:
121539, 121540, 132148, serija 151231–
151330, 157342, 146059, 176443, 176871,
143648, 143087, 143090, 143090,
143097, 143098, 143099, 143101,
143102, 143130, 143132, 143133, 148468,
172749, 172750, 182086, 75465, 75467,
191002, 191003, 128570, 185302,
185303, 78572, 168582, 135612, 190545,
118302, 152776, 178473, 173975,
184049, 134938, 134939, 134940,
173617, 174465, 174466, 174468, 112890,
192052, 192053, 151463, 170323,
145648, 169878, 173617, 192972,
143095. Ob-91736

Barle Janez, Skaručna 21, Vodice, zava-
rovalno polico, št. 893725, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d.. gnt-115977

Bučar Franci, Cesta komandanta Stane-
ta 16, Litija, zavarovalno polico, št. 499999,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-116362

Cerar Irena, Prešernova cesta 48, Ra-
domlje, zavarovalno polico, št.
00101497441, izdala zavarovalnica Slove-
nica, d.d. gnu-116201

Črtalič Martin, Stranska pot 1, Grosu-
plje, zavarovalno polico, št. 514081, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnw-116199

ELEKTRA TRG D.O.O., Kosarjeva ulica
8, Maribor, zavarovalno polico, št. 467793,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-115998

Gajić Milorad, Vodovodna 9, Maribor, za-
varovalno polico, št. AO 001015533-113 in

AK 00201072689, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. m-437

Kozinc Ljubica, Šuštarjeva kolonija
26/a, Trbovlje, zavarovalno polico, št.
470546, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gno-115982

KPMG SLOVENIJA, D.O.O., Neuberger-
jeva 30, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
484947, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnv-116200

Kraševec Anton, Jelše pri Otočcu 12,
Otočec, zavarovalno polico, št. 514275, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d.. gnb-116145

Kupljen Marijan, Ribnica na Pohorju
154, Ribnica na Pohorju, zavarovalno poli-
co, št. AO 493370, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnh-116064

Močivnik Jožefa, Topniška ulica 46,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 966152,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-116066

Škof Ivan, Boldraž 5, Metlika, zavaroval-
no polico, št. AO 00101490219, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnk-116161

Šoštarič Dalibor, Dobrava 26/a, Ormož,
zavarovalno polico, št. AO 475814, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnk-115861

Zakšek Marjeta, Kurirska pot 7, Krško,
zavarovalno polico, št. 489979, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnw-116049

Zupan Gregor, Begunje 24, Begunje na
Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
902592, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnl-116310

Spričevala

Aljančič Cvetka, Rožna pot 1, Koper -
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije, iz-
dano leta 1972 in 1973. gnu-116051

Antolin Urh, Dorfarje 20, Žabnica, spri-
čevalo Srednje biotehniške šole v Kranju.
gnb-115870

Antolovič Andreja, Maistrova ul. 6, Bre-
žice, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole v Breži-
cah - komercialni tehnik, izdano leta 1996.
gnb-116345

Arbiter Maks, Novo Polje, Cesta XXI/4b,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izda-
no leta 1986. gnj-116012

Arbiter Maks, Novo Polje, Cesta XXI/4b,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje po-
klicne in strokovne šole v Ljubljani, izdano
leta 1981. gni-116013

Ažnik Erna, Cankarjeva 16, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Poklicno kmetijske šole Svečina, št. 1,
izdano 25. 6. 1982. m-440

Babić Milovan, Simona Blatnika 3, Ve-
lenje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo od 1 do 3. letnika poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1979, 1980 in 1981.
gnx-115852

Balagić Samir, Cesta Kozjanskega odre-
da 4, Štore, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1. in 2. letnika SŠEG Zagorje.
gnt-116077

Bašić Elvis, Jakopičeva ulica 18, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
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gostinstvo in turizem, smer natakar, dualni
sistem, izdano leta 2001. gns-116403

Benedicki Helena, Splitska 34, Velenje,
indeks, št. 32701090002, izdala Višja stro-
kovna šola - smer poslovni sekretar.
gny-116147

Bizjak Aleš, Dolenji Boštanj 109, Boš-
tanj, spričevalo 3. letnika Srednje šole Kr-
ško, izdano leta 1994. gnc-115994

Blaznik Irena, Na Plavžu 62, Železniki,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1984, izdano
na ime Benedičič Irena. gni-116192

Blažič Anton, Vina Gorica 29, Trebnje,
spričevalo za voznika motornih vozil - Kovi-
narska poklicna šola Novo mesto, izdano
leta 1976. gnv-115875

Bokan Zoran, Sodišinci 21, Tišina, letno
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska So-
bota, izdano leta 2001/2002. gno-116257

Cepanec Tomislav, Maistrova 4, Breži-
ce, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi Gimnazije in srednje eko-
nomske šole Brežice, izdano leta 1996.
gnq-115980

Černič Tanja, Šmartno 174/b, Šmartno
pri Slov.Gradcu, indeks Srednje zdravstve-
ne šole Slovenj Gradec. gnq-116180

Čeru Dita, Perovo 7, Grosuplje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, smer turi-
stični tehnik, izdano 9. 9. 1992.
gnz-116425

Črnilec Jože Franc, Kovorska 5, Tržič,
spričevalo 1. do 6. razreda OŠ Tržič, izda-
no leta 1953 do 1960. gnh-115893

Domadenik Denis, Goriška ulica 6, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika Šole za odrasle
Formula, izdano leta 1996 v Mariboru.
m-445

Dragutinović Dejan, Čežarji, Oljarska pot
1, Pobegi, diplomo SKPŠ Koper, št. 1060,
izdana leta 1988. gnw-116399

Frangež Matjaž, Štefana Kovača ulica
2/c, Radenci, indeks, št. 20990060, izda-
la Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn-116308

Galer Marjeta, Kovaška 11/a, Muta, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gostinske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gns-116378

Galer Marjeta, Kovaška 11/a, Muta, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gostin-
ske šole Slovenj Gradec, izdano 25. 6.
1998. gnt-116377

Glinik Andrej, Kalohova 2, Maribor, in-
deks, št. 93463161, izdala FERI Maribor.
m-454

Godec Črtomir, Podvinci 7/b, Ptuj, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole.
gns-116053

Grobelnik Peter, Kavče 26/c, Velenje,
indeks, št. 29008700, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. gnp-116306

Halibašić Emina, Podmilščakova ulica
16/c, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1906 in 1997. gnv-116325

Hameršak Janko, Bukovci 103/a, Mar-
kovci, diplomo Srednje lesarske šole Mari-
bor, usmerjeno izobraževanje, izdana leta
1986. m-446

Hočevar Mitja, Cankarjeva 7, Šoštanj,
diplomo Centra srednjih šol Velenje, Višja
strokovna šola, smer elektrotehnik-elektro-
nik, izdana leta 2000. gnz-116400

Hozjan Ludvik, Velika Polana 8, Velika
Polana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole Murska Sobota, št.
1820, izdano leta 1999. gno-115882

Jamnik Simona, Tičjek 17, Gornji grad,
indeks, št. 07200019, izdala Visoka policij-
sko varnostna šola v Ljubljani. gnv-116150

Jelovac Nataša, Altina 22, Nova 9/b,
Zemun, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehniških strok in osebnih storitev,
izdano leta 1995. gnd-116193

Jurečič Dragica, Gorjanska cesta 9, Ko-
stanjevica na Krki, spričevalo o končani OŠ
Brežice. gnq-115855

Kaučič David, Celestrina 12/a, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Malečnik, izdano
leta 1990. m-438

Kocojević Vojislav, Ulica Slavka Gruma
62, Novo mesto, indeks, št. 19835168, iz-
dala Ekonomska fakulteta. gnn-116408

Kordež Maja, Trg 4, Prevalje, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 4.
letnika Gimnazije Ravne na Koroškem.
gnb-115970

Kosec Anka, Rašica 8, Ljubljana Šmar-
tno, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole in gimnazija, izdano leta
1995. gnk-116015

Košiček Anita, Podbukovlje 12, Krka,
spričevalo o zaključnem izpitu Stednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica - ekonomsko,
komercialni tehnik, izdano leta 1998.
gnl-116010

Košir Peter, Kranjska cesta 25, Radov-
ljica, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključni
izpit Srednje tehnične strojne šole Kranj.
gnm-116159

Kovačič Alan, Cesta na Primož 1, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
tro-računalniške šole v Mariboru, smer elek-
trikar-elektronik, izdano leta 1990/91.
gns-116157

Kovačič Miran, Fulneška 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1993. m-447

Kristančič Karin, Kotnikova ulica 12,
Ljubljana, indeks, št. 20840007, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnm-115959

Krištofelc Frenk, Zidanškova 7, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1979.
gnn-115983

Krupić Zlatan, Cesta španskih borcev
57/a, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Sred-
nje agroživilske šole - pek. gnh-116089

Kržišnik Matjaž, Hobovše 13, Gorenja
vas, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske
šole Škofja Loka, smer lesarski tehnik in
smer mizar, izdano leta 1997 in 1998.
gne-116071

Kukavica Elvis, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Poklicne gradbene šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1999.
gne-115896

Lavrič Slavko, Šegova vas 11, Loški Po-
tok, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, št. 866/75, izda-
no leta 1975. gnb-115999

Lesjak Jurka, Cvetlična pot 9/a, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu pri preizkusu zna-
nja, št. 013-293-656, izdal Državni izpitni
center dne 21. 2. 2001. gnx-116423

Matjašič Dušan, Gorica 25, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesno obrt-

ne šole v Škofji Loki, izdano leta 1987.
gnv-116100

Mihevc Jernej, Šared 18/c, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Kovinarske in promet-
ne šole v Kopru. gns-115978

Mimović Vlasta, Cesta v Staro vas 5,
Postojna, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Šempeter pri Gorici, izda-
no leta 1981, izdano na ime Kraševec Vla-
sta. gnq-115955

Mlinarič Marina, Gosposvetska 52, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Maribor, izdano leta 2002.
m-457

Mumel Vinko, Srparska pot 19, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 1. letnika Živilske šo-
le, smer pek, izdano leta 1987. m-443

Nagode Janja, Pod gozdom 14, Loga-
tec, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole, izdano leta 1997. gns-116328

Oven Marinka, Pot v Resje 1, Ivančna
Gorica, diplomo Srednje ekonomske šole v
Ljubljani - Ivančna Gorica, izdana leta 1989.
gnr-116129

Pacek Matej, Elektrarniška cesta 15,
Brestanica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto.
gnz-115971

Pečar Miha, Belokriška 40, Portorož -
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pomorske šole, izdano leta 1996.
gnr-115979

Pečenko Ksenija, Gorenja Kanomlja 39,
Spodnja Idrija, spričevalo 4. letnika Zdrav-
stvene šole Nova Gorica. gns-115853

Piljagić Dean, Stična 28, Ivančna Gori-
ca, spričevalo 4. letnika Srednje upravno
admninistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2002. gnv-116204

Pipan Vovk Mirosanda, Goče 10, Vipa-
va, spričevalo 4. letnika Zdravstvene šole
Nova Gorica, izdano leta 1980. gnt-116277

Pižent Silvan, Lokavec 172, Ajdovščina,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Novi Gorici, izdano leta 1976. gnj-116112

Pižent Silvan, Lokavec 172, Ajdovščina,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1977.
gni-116113

Pjanić Ismet, Mestni trg 4, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šo-
le v Radovljici, izdano leta 1994. gnz-115871

Pogačič Avgust, Križevec 3/a, Stranice,
diplomo Srednje tehniške šole Celje, št.
II-S/1662, izdana leta 1990. gnx-116223

Pogaćnik Branka, Plešičeva ulica 8,
Ljubljana, diplomo SŠPRNMU Kranj, št.I -
N/465, izdana leta 1989. gnm-116034

Požek Katja, Fani Grumove ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimna-
zije Jožeta Plečnika, izdano leta 2000 in
2001. gnt-116327

Prelogar Lilijana, Grenc 28, Škofja Lo-
ka, spričevalo Delovodske šole v Domža-
lah, izdano leta 1979. gnn-116158

Rašl Zofija, Draženci 1/a, Hajdina, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole
Maribor, izdano leta 1978. m-442

Razgoršek Borut, Trg 4. julija 30, Dra-
vograd, spričevalo 3. letnika Tehniške kme-
tijske šole Maribor, izdano leta 1983. m-451

Resnik Marija, Šmartno v Tuhinju 7/a,
Laze v Tuhinju, spričevalo 3. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za medicin-
ske sestre-babice v Ljubljani, izdano leta
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1987 in 1979, izdano na ime Jerič Marin-
ka. gnt-116402

Rudolf Dora, Via Solferino 24, Firence,
Italija, maturitetno spričevalo II. gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1967. gnr-116329

Selan Andrej, Hrastov dol 27, Šentvid
pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
strojni odsek, izdano 27. 6. 1984.
gnr-116304

Selan Marinka, Hrastov dol 27, Šentvid
pri Stični, diplomo Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, upravni tehnik,
št. I 125, izdana 26. 6. 1985 na ime Hrovat
Marinka. gnq-116305

Starina Ines, Iška Loka 29, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Ig, izdano leta
1998. gnk-116086

Stipančević Mijo, Obrtniška 3, Borovni-
ca, spričevalo o končani OŠ Borovnica, iz-
dano leta 1971. gno-116032

Stiplovšek Jure, Šalek 97, Velenje, spri-
čevalo 4. letnika PTI. gnf-116216

Stojanović Žaklina, Kidričevo naselje 6,
Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu
SEDŠ Koper. gny-115972

Špiljak Mojca, Dvor 33, Šmarje pri Jel-
šah, spričevalo 1. letnika Poslovno komer-
cialne šole v Celju - poslovni tajnik, izdano
leta 2001. gnx-116023

Štrbulc Marija, Gunbčeva 1, Krško, di-
plomo Srednje šole tehničnih strok in ose-
bnih storitev v Ljubljani, izdana leta 1988.
gnp-116056

Šumenjak Mira, Ilija Gregoriča 7, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo Srednje go-
stinske šole Maribor, izdano leta 1975 do
1978. m-433

Tamše Dejan, Prešernova 9/a, Velenje,
spričevalo 3. in 4. letnika CSŠ Velenje, ru-
darski tehnik. gnb-116370

Tančak Tomislav, Nova vas 20, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo 3. letnika Sred-
nje tehnične šole Krško, izdano leta 1996.
gnl-115860

Terčič Jože, Spodnja Rečica 162, La-
ško, zaključno spričevalo SGŠ Celje, št. 26,
izdano leta 1962. m-436

Tomaževic Tomaž, Kamna Gorica 81,
Kamna Gorica, spričevalo 3. letnika Sred-
nje policijske šole, izdano leta 1993.
gnl-115960

Tomšič Tanja, Kamniška cesta 12, Dom-
žale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole - ekonomsko , komercialni
tehnik. gnk-116011

Turšič Zalokar Jelka, Rodica, Dragarje-
va ulica 9, Domžale, spričevalo o zaključ-
nem izpitu in spričevalo 1. in 2. letnika Fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1966 in
1967, izdano na ime Zalokar Jelka.
gnr-116004

Urankar Žani, Križate 4, Moravče, spri-
čevalo 4. letnika Srednje šole Domžale -
strojni tehnik, izdano leta 1999.
gnq-116005

Urh Sabina, Sp. Stranje 14, Stahovica,
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1993
in 1994. gnt-115856

Vene Igor, Tavčarjeva ulica 7, Škofja Lo-
ka, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter
diplomo in indeks SKCPŠ v Škofji Loki, iz-
dano leta 1983/84, 1984/85, 1985/86 in
1986/87. gnf-115891

Vidanović Duša, Celovška cesta 122,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid v Ljubljani, izdano leta 1983, izda-
no na ime Adamič Dušanka. gng-116340

Visenjak Klementina, Ljubljanska cesta
12/e, Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in usnjarske šole Dom-
žale, izdano leta 1991. gnf-116016

Vnučec Branka, Gaberke 262, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kme-
tijske gospodinjske šole Šentjur, izdano le-
ta 1996. gnd-116368

Vnučec Branka, Gaberke 262, Velenje,
letno spričevalo Srednje kmetijske gospo-
dinjske šole Šentjur, izdano leta 1993/94,
1994/95 in 1995/96. gnc-116369

Vončina Angela, Sp. Bela 1, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta
1982 in 1983. gnw-115974

Vrbnjak Martin, Zalog 6, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole Maribor, izdano leta 1998.
gno-116232

Zajec Aleksandra, Dovce 8, Rakek, spri-
čevalo 3. letnika Šolskega zdravstvenega
centra - zobotehniška šola, izdano leta
1977, izdano na ime Poženel Aleksandra.
gnh-115889

Zaletelj Peter, Zagorica 11, Dobrnič, in-
deks, št. 71001295, izdala Biotehniška fa-
kulteta v Ljubljani. gns-116203

Zgonc Marko, Vojkova ulica 6, Postojna,
spričevalo 3. letnika Srednje pedagoške šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1983. gnx-116148

Zgonc Nadja, Lipsenj 7, Grahovo, in-
deks, št. 01002568, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Ljubljani. gnn-116233

Zuka Alan, Jurčičeva cesta 13, Višnja Go-
ra, spričevalo o končani OŠ, izdal Center za
permanentno izobraževanje Cene Štupar v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnq-116355

Zupančič Urban, Nova pot 121, Brezovi-
ca pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem iz-
pitu SŠGTU v Zagorju, izdano leta 1992.
gnl-116085

Zurc Robert, Naselje Borisa Kidriča 5/a,
Metlika, spričevalo Srednje gozdarske šole
v Postojni - smer gozdar ( triletni program ).
gnn-116058

Ostali preklici

AC PODRZAVNIK, Podrzavnik Matijas
s.p., Mariborska cesta 15, Muta, uradno
potrdilo za registracijo vozila VW GOLF 1,9
SDI, št. šasije WVWZZZ1JZ3W439180, št.
motorja AQM, leto proizvodnje 2003.
gns-115903

ARGO d.o.o. HORJUL, Vrhniška cesta
30, Horjul, licenco za prevoze v cestnem
prometu za vozilo Hyundai, tip H1, model
dolgi 2,5D, letnik 1998 z reg. št. LJ 76-72T.
gnr-116183

AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p.,
Adamičeva 57, Grosuplje, italijanski cemt,
št. 152. gnw-116099

Berčon Tanja, Bartlova ulica 12, Šmar-
tno pri Litiji, študentsko izkaznico, št.
20200631, izdala Pravna fakulteta v Ljub-
ljani. gnr-116154

Bogataj Zdravko, Bevkova 19, Cerkno,
delovno knjižico, reg, št. 207, ser. št.
0325902. gnx-116323

Bogovič Ivan, Kvedrova 9, Krško, delov-
no knjižico. gnr-116229

DELTA TEAM d.o.o. KRŠKO, Cesta kr-
ških žrtev 135/a, Krško, potrdilo o vpisu, ki
ga je izdalo Ministrstvo za promet in zveze
dne 7. 9. 2000 za zrakoplov CESSNA AIR-
CRAFT COMPANY 172 S, reg. oznaka
S5-DGT, ser. št. zrakoplova 172 S 8015.
gno-116307

Dizdarević Alma, Tržaška cesta 33, Vr-
hnika, delovno knjižico izdano na ime Aliča-
jić Alma. gnm-116334

Dokler Boris, Dragovič 5/a, Juršinci, de-
lovno knjižico. gnm-115859

Domio Marko, Sončno nabrežje 6, Izola
- Isola, delovno knjižico, izdala UE Izola.
gnl-116160

Gomboc Alojz, Črnci 27/a, Tišina, izvod
licence, št.
000056/2798/03-KN-46/2002 za vozilo
z reg. št. MS 74-25E, izdala OZS.
gnm-116184

GORA D.O.O., Grahovo 73, Grahovo,
original licenco, št. 0001839, izdano 16.
3. 1998 pri GZS, s serijsko številko
0001839. gnk-116144

Gregorič Ida, S. Severja 5, Maribor, de-
lovno knjižico. m-456

INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper - Capodistria,
licenco št. 0000104/03174/184, izdana
25. 7. 2002 za vlečno vozilo Renault, reg.
oznaka KP 51-01M. gnl-116385

Ivančič Stanko, Razkrižje 55/a, Ljuto-
mer, delovno knjižico, št. 217061, izdana
leta 1979. gnb-115895

Jerič Anton, Pustike 5/a, Šmarje pri Jel-
šah, izkaznico vojnega veterana št. 5331,
izdana 12. 5. 2000. gnd-115918

Jus Anton, Fram 214, Fram, duplikat de-
lovne knjižice, reg. št. 16733, izdana leta
2000 v Mariboru. m-434

Kaučič por. Sentič Aleksandra, Karde-
ljeva cesta 51, Maribor, delovno knjižico,
reg. št. 6600, izdana leta 1995 v Mariboru.
m-450

Knavs Tomaž, Travnik 114, Loški Potok,
delovno knjižico. gnz-116046

Kocojević Vojislav, Ulica Slavka Gruma
62, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19835168, izdala Ekonomska fakulteta.
gnm-116409

Kokalj Danijel, Hajnsko 12, Pristava pri
Mestinju, licenco, št. 2499 za vozilo z reg.
št. CE 71-00H. gng-116319

Kokalj Mirjam, Koroška Bela, Cesta tal-
cev 8/b, Jesenice, študentsko izkaznico,
št. 21016406, izdala FDV v Ljubljani.
gnt-116052

Korošec Roman, Mlaška cesta 57,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 19831097,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnt-115877

Lamovec Matej, Malija 99, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 18000268, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gny-116122

Malavašič Černivec Mira, Kurirska pot
31/a, Kranj, devizno hranilno knjižico št.
600-72712-76032/07, izdala Gorenjska
banka, Poslovna enota Kranj. gnf-116266

Marič Robert, Frankovo naselje 67, Ško-
fja Loka, delovno knjižico. gnm-116209
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Mihaljević Mario, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-115899

Milošević Dragan, Grablovičeva 28,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-116392

Omerzu Ivan, Gorjane 16, Podsreda, de-
lovno knjižico. gne-116367

Pajk Silvester, Puhova ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-116322

Per Ciril, Prevoje pri Šentvidu 49, Luko-
vica, delovno knjižico. gnd-116093

Pesner Julius, Štrekljeva 24, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 12176, izdana leta
1998 v Mariboru. m-449

Peter Marko, Pobrežje 6/a, Videm pri
Ptuju, študentsko izkaznico, št. 93475979.
m-444

Pšag Primož, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-116356

R.S.L. d.o.o. LEVEC, Levec 56 c, Pet-
rovče, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila Renault Megane CAB 1,6 16V, št.
šasije VF1EAOBO524871607, ocarinjeno
po KV 61472 z dne 30. 7. 2001.
gnt-116181

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 55, Ljubljana preklicuje službe-
no izkaznico pooblaščene uradne osebe:
Janez Cankar, zaposlen na Davčnem uradu
Celje na delovnem mestu sodelavec I - iz-
terjevalec II; pod registrsko številko: 0495,
izdano dne 22. 7. 1998. Ob-91780

Rogelj Angela, Veliki Štradon 1, Ljublja-
na, vozno karto, št. 2392 - 100% popust,
izdal LPP. gne-115992

Rutar Andrej, Klepova ulica 15, Ptuj, de-
lovno knjižico. gnp-115981

Smolej Suzana, Jevnica 88, Kresnice,
delovno knjižico, izdano na Jalovec Suza-
na. gny-115897

Stanojevič Natalija, Dobrava 31, Zreče,
delovno knjižico, št. 15474, izdala UE Slo-
venske Konjice. gne-116142

Strašek Majda, Grliče 27, Podplat, de-
lovno knjižico. gnz-116021

Strehar Slavko, Vipolže 46, Dobrovo v
Brdih, kmetijski vložek št. 836, izdala UE
Nova Gorica. gnt-116252

Sušnik Sandi, Rožično 2/a, Kamnik, de-
lovno knjižico. gnl-116410

Šabič Jasmina, Prištinska ulica 16, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19806894,
izdala Ekonomska fakulteta. gnf-116191

Šalamon Bojan, Migojnice 1, Griže, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-04823-00/94. gnl-116360

Ščavničar Dominik, Razlagova 58, Lju-
tomer, delovno knjižico, ser. št. 0364772,
izdala UE Ljutomer. gnm-116059

Šinkovec Franc - Avtoprevozništvo s. p.,
Šmihel 4, Žužemberk, dovolilnici, št. 2936,
izdano 23. 7. 2002 in št. 4909, izdano 8.
10. 2002 - za Hrvaško in iz 3. države.
gno-116007

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

Šiško Konrad, Radgonska cesta 13,
Sv.trojica v Slov.goricah, delovno knjižico,
reg. št. 2681, izdana 7. 3. 1962 v Lenartu.
m-453

Štok Katarina, Ob cesti 6, Brezovica pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
25005885, izdala Fakulteta za arhitekturo
v Ljubljani. gnu-116151

Šučur Milorad, Cesta na Lenivec 24, Se-
žana, delovno knjižico. gnt-116127

Treskavica Nastja, Parecag 10/c, Se-
čovlje - Sicciole, delovno knjižico.
gnh-116039

Trpin Gorazd, Potokarjeva 55, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2220/94, izdan 1. 6.
1994. gnk-116115

Ušaj Borut, V. Vodopivca 42, Nova Gori-
ca, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2917/97. gnk-116311

Velušček Erika, Tržaška cesta 66, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnn-115858

Vukov Miloš, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
63990163, izdala Fakulteta za računalniš-
tvo in informatiko v Ljubljani. gny-115997

Zgonc Nadja, Lipsenj 7, Grahovo, štu-
dentsko izkaznico, št. 01002568, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnm-116234

Živec Katja, Veliki Dol 2, Dutovlje, de-
lovno knjižico. gng-116315
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PRAVKAR IZŠLOPRAVKAR IZŠLO

Predpisi s področja kulture
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki je začel veljati ob izteku
leta 2002, je bil glavni vzvod za izdajo nove zbirke predpisov s področja kulture,
ki sta jo pripravila Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Založba Uradni
list. Na več kot 750 straneh je objavljenih več kot 50 zakonov in pravilnikov,
uredb, sklepov in drugih podzakonskih predpisov, ki veljajo na kulturnem
področju.

Publikacija je razdeljena na 7 poglavij:

––––– kultura

––––– mediji

––––– varstvo kulturnih vrednot narave in kulturne dediščine

––––– seznam prepisov, ki veljajo tudi za področje kulture

––––– kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti

––––– mednarodne pogodbe

––––– geslovnik

Cena: 10616 · 5600 · 5600 · 5600 · 5600 · 5600 SIT z DDV

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

· Predpisi s področja kulture

– 10616 broširana izdaja 56005600560056005600 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka

DaDaDaDaDavčni zavčni zavčni zavčni zavčni zavvvvvezanecezanecezanecezanecezanec DDDDDA A A A A NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

Temeljni akti evropskih skupnosti – – – – – 4232 4232 4232 4232 4232 SIT Štev. izvodov

Glosar – – – – – 3798 3798 3798 3798 3798 SIT Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov DaDaDaDaDavčna švčna švčna švčna švčna šttttteeeeevilkvilkvilkvilkvilkaaaaa

DaDaDaDaDavčni zavčni zavčni zavčni zavčni zavvvvvezanecezanecezanecezanecezanec DDDDDA A A A A NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Temeljni akti evropskih
skupnosti
* Ams* Ams* Ams* Ams* Amsttttterererererdamsdamsdamsdamsdamskkkkka pogodbaa pogodbaa pogodbaa pogodbaa pogodba
* Pr* Pr* Pr* Pr* Prečiščečiščečiščečiščečiščeni besedili Maaseni besedili Maaseni besedili Maaseni besedili Maaseni besedili Maastrichtstrichtstrichtstrichtstrichtskkkkke in Rimse in Rimse in Rimse in Rimse in Rimskkkkke pogodbee pogodbee pogodbee pogodbee pogodbe

Glosarja
k Amsk Amsk Amsk Amsk Amsttttterererererdamsdamsdamsdamsdamski pogodbiki pogodbiki pogodbiki pogodbiki pogodbi
in k prin k prin k prin k prin k prečiščečiščečiščečiščečiščenima besediloma Maasenima besediloma Maasenima besediloma Maasenima besediloma Maasenima besediloma Maastrichtstrichtstrichtstrichtstrichtskkkkke in Rimse in Rimse in Rimse in Rimse in Rimskkkkke pogodbee pogodbee pogodbee pogodbee pogodbe

S publikacijama, ki ju je založba Uradni list Republike Slovenije izdala s sodelovanjem služb
Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in za zakonodajo, je širše dostopen slovenski
prevod temeljnih aktov Evropske unije. Gre za prevod pogodb, ki sodijo med primarno
zakonodajo Evropske unije in bo priloga pogodbe o pristopu Republike Slovenije k Evropski
uniji.

Večjezični Glosar je pripravljen na podlagi treh jezikovnih različic besedil (angleško, nemško,
francosko). Izbira besedila temelji na angleški različici, glosarske iztočnice pa so urejene po
abecednem redu. Namenjen je vsem, ki si želijo z njim pomagati pri branju tujejezičnih
dokumentov s področja Evropske unije in oblikovanju novih besedil s tega področja.

Cena: · 10604 Temeljni aktiTemeljni aktiTemeljni aktiTemeljni aktiTemeljni akti 42324232423242324232 SIT z DDV
· 10602 GlosarGlosarGlosarGlosarGlosar 37983798379837983798 SIT z DDV

EVROPSKA UNIJAEVROPSKA UNIJA
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