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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

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

Št. 40/1/2003 Ob-92014
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: adaptacija in do-
graditev šole, telovadnice in vrtca Zgor-
nja Ložnica.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ta-
nja Hrastnik.

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

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

Občina Slovenska Bistrica

Št. 40/2/2003 Ob-92015
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: adaptacija in do-
graditev šole in telovadnice Zgornja Pol-
skava.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ta-
nja Hrastnik.

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

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

Občina Slovenska Bistrica

Št. 252/03 Ob-92122
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, faks 01/542-27-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: kohlearni implanti.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ko-
mercialni sektor, Služba za javna naročila,
Klinični center Ljubljana, Bohoričeva 28,
1000 Ljubljana, faks 01/542-27-64.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 251/03 Ob-92123
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, faks 01/542-27-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nakup tekstilij.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ko-
mercialni sektor, Služba za javna naročila,
Klinični center Ljubljana, Bohoričeva 28,
1000 Ljubljana, faks 01/542-27-64.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2003.

Klinični center Ljubljana

Ob-92136
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport.

2. Naslov naročnika: Oddelek za pred-
šolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Res-
ljeva 18, Ljubljana, faks 01/306-40-12, tel.
01/306-40-19.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dozidava k obstoje-
či enoti Mravljinček.

4. Kraj dobave: Vrtec Šentvid, enota
Mravljinček, Martinova pot 16, Ljublja-
na-Brod.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Od-
delek za predšolsko vzgojo, izobraževanje
in šport, Verena Vesel.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 01/2003 Ob-92306
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,

2250 Ptuj, tel. 02/78-07-300, faks
02/771-45-31.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja hišnih
skupnosti (montažne izvedbe) za starej-
še osebe.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
mag. Kristina Dokl.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2003.

Dom upokojencev Ptuj

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. 404-08-371/2002-12 Ob-92219
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku, za nakup strežni-
kov - MORS 356/2002-ODP, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003, Ob-91354 (str. 1733), se v 7.(c) toč-
ki št. javnega razpisa MORS pravilno glasi:

7. (c) Znesek in način plačila za
razpisno dokumentacijo: MORS
356/2002-ODP.

Ministrstvo za obrambo

Popravek
Št. 5/1 Ob-92133

V javnem razpisu za računalniško strojno
opremo, objavljenem v Uradnem listu RS,



Stran 2022 / Št. 37 / 18. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

št. 25-27 z dne 14. 3. 2003, Ob-90085,
se 8.(a), (b), 9. in 13. točka popravijo in se
pravilno glasijo:

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če bodo po-
nudbo oddali osebno oziroma Pošta Slove-
nije, d.o.o., Sektor za investicije in naba-
vo, Nabavna služba, 2500 Maribor, če bodo
ponudbo poslali priporočeno po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

13. točka pa se dopolni: ponudnik mora
predložiti obrtno dovoljenje za vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav – dejavnost
72.500.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Popravek
Ob-92378

V javnem razpisu po odprtem postopku
za računalniško strojno opremo objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 25-27 z dne 14. 3.
2003, Ob-90086, se točki 8. (a) in 9. po-
pravita in se pravilno glasita.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo: 6. 5. 2003 ob
11. uri, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru – sejna soba v
4. nadstropju.

Testiranje opreme bo 9. 5. 2003 od 8.
ure v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Popravek

Št. 17123-04-403-33/2003 Ob-92417
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo infor-
macijske opreme, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003,
Ob-91652, se 14. točka pravilno glasi:

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 30. 5. 2003.

Ostale točke objave ostanejo nespreme-
njene.

Ministrstvo za notranje zadeve

Sprememba datuma
odpiranja ponudb

Ob-92083
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za sukcesivno do-
bavo električne energije za potrebe Zavoda
Hrastovec-Trate, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 29 z dne 21. 3. 2003,
Ob-90467, se spremeni 9. točka in se pra-
vilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2003 ob 13. uri, Zavod Hra-

stovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah.

Zavod Hrastovec-Trate
Lenart

Nadaljevanje postopka

Št. 102-0/2003 Ob-92200
Naročnik Javni zavod za požarno, reše-

valno in tehnično službo Celje, Dečkova 36,
3000 Celje je v Uradnem listu RS, št. 11
dne 31. 1. 2003, Ob-86850, objavil javni
razpis za nabavo specialnega gasilskega vo-
zila GVC-S-CO2 28/40.

Naročnik nadaljuje postopek oddaje in
obvešča ponudnike, da bo:

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zavod za požarno, reševal-
no in tehnično službo Celje, Dečkova 36,
3000 Celje. Na zapečateni kuverti mora biti
označeno – naslov naročnika na desni pred-
nji strani, na levi prednji strani napis “Ne
odpiraj – ponudba za specialno gasilsko
vozilo“, na zadnji strani pa naslov ponud-
nika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2003 ob 13. uri v sejni sobi naročni-
ka na naslovu Javni zavod za požarno, re-
ševalno in tehnično službo Celje, Dečkova
36, 3000 Celje.

V ostalem delu ostane objava nespre-
menjena.

Javni zavod za požarno,
reševalno in tehnično službo Celje

Razveljavitev

Št. 253/03 Ob-92061
Naročnik Klinični center Ljubljana, Zalo-

ška cesta 2, 1000 Ljubljana, razveljavlja po-
stopek oddaje javnega naročila za nakup
Infuzijskih črpalk in perfuzorjev, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 3 z dne 10. 1.
2003, Ob-84885.

Klinični center Ljubljana

Razveljavitev
Št. 16/01-03 Ob-92174

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihel-
ska cesta 1, 8000 Novo mesto, javni razpis
za izbiro dobavitelja za dobavo bolniških po-
stelj z nočnimi omaricami po sklopih: sklop
1. električne postelje z dodatno opremo:
50 kosov; sklop 2. bolniške omarice s ser-
virno mizico: 78 kosov, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003,
Ob-86732, razveljavlja, ker ni pridobil dveh
pravilnih ponudb.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 16/10-03 Ob-92175
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 No-
vo mesto, faks 07/33-21-095.

3. (a) Vrsta in količina blaga: bolniške
postelje z nočnimi omaricami:

– sklop 1. električne postelje z dodatno
opremo: 50 kosov,

– sklop 2. nočne omarice s konzolno
izvlečno mizico: 78 kosov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik mora ponuditi blago za oba
sklopa skupaj.

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

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Irena
Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne in-
formacije 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 16/10-03.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 5. 2003
do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 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: 8 ena-
kih brezobrestnih mesečnih obrokov, pri če-
mer prvi obrok zapade v petnajstih dneh po
zapisniškem prevzemu 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:

1. da je registriran pri prisojnem organu
države, v kateri ima sedež za dejavnost, v
katero sodi predmet javnega naročika;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacij-
ski postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;

3. da ima predloženo izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaz-
nivo dejanje, ki je povezano z njegovim po-
slovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepo-
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vedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila in da v preteklih treh letih
pred začetkom naročila njegovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem;

4. da ima poravnavne davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvezno-
sti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež
ali da ima ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki jih mora poravnati v Republiki Sloveniji;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

6. da ima čiste prihodke iz prodaje, enake
ali večje od ponudbene vrednosti razpisanih
vrst blaga, ki ga ponuja ter da v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo dokazila o boniteti ni imel
blokiranega transakcijskega računa;

7. da nudi naslednje plačilne pogoje:
8 enakih brezobrestnih mesečnih obrokov,
pri čemer prvi obrok zapade v petnajstih
dneh po zapisniškem prevzemu blaga;

8. da zagotavlja izpolnjevanje vseh za-
htev navedenih v tehnični specifikaciji za
bolniške postelje in nočne omarice;

9. da ima potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravje o vpisu postelj v
register medicinskih pripomočkov;

10. da zagotavlja s strani proizvajalca po-
oblaščen in usposobljen servis v Sloveniji;

11. da nudi najmanj 5-letno garancijo za
vse dobavljeno blago;

12. da zagotavlja rezervne dele v času
garancije (na svoje stroške) in v pogarancij-
skem obdobju (na stroške naročnika) v sku-
pnem obdobju uporabe najmanj 7 let po
izteku garancijske dobe;

13. da zagotavlja največ 24-urni odzivni
čas po prejemu obvestila o okvari ter naj-
več 72 ur za dobavo rezervnih delov in od-
pravo napak;

14. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo blaga;

15. da zagotavlja dostavo blaga fco Splo-
šna bolnišnica Novo mesto, razloženo in
montirano v prostore pljučnega in nevrolo-
škega oddelka v sklopu ponudbene cene;

16. da predloži tehnično dokumentacijo
ponujenega blaga;

17. da zagotavlja demonstracijo ponuje-
nega blaga na poziv naročnika pred izdajo
obvestila o izbiri;

18. da predloži menico za zavarovanje
resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2003; naročnik bo o sprejemu
ponudbe odločil predvidoma v 15 dneh po
odpiranju 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: 11. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 1/03 Ob-92018
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.

2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. sklop: pohištvena oprema za zdrav-

stvene in ostale prostore;
II. sklop: kovinske kartotečne omare.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba mora biti podana za najmanj
100% razpisane vrste blaga po posamez-
nem sklopu.

I. sklop zajema: stole, omare, mize, ku-
hinjske elemente ter drugo pohištvo za
zdravstvene in ostale prostore.

II. sklop zajema kovinske kartotečne
omare.

4. Kraj dobave: fco lokacija naročnika –
zmontirano (kvalitetni, kvantitetni in funkcio-
nalni prevzem).

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava v času od podpisa pogodbe do kon-
ca marca 2004, razen za novogradnjo v
Rušah do 5. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 428 ali 423 – Služba za javna
naročila –Marija Horvat oziroma soba 414
(415) – Pravna služba, Andreja Trstenjak ali
Mateja Kočar. Razpisna dokumentacija bo
izstavljena na podlagi predložitve pisnega
potrdila o vplačilu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 4. 2003
dalje, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT + 20%
DDV, kar znaša 6.000 SIT na račun Zdrav-
stveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, po-
dračun pri UJP, urad Slovenska Bistrica št.
01270-6030922374, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba
428 ali 423, Služba za javna naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 5. 2003, ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 423 – Služba za javna naročila.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni po dobavi oziroma v izjavi naveden 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): /

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

– da ima strokovna priporočila (refe-
rence),

– da ima izjavo o plačilnih pogojih,

– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-

žljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogod-
benih obveznosti, prav tako izpolnjuje dru-
ge pogoje za opravljanje dejavnosti, za ka-
tero ima izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo za najmanj
100% razpisane vrste blaga po posamez-
nem sklopu,

– da bo na zahtevo naročnika predložil
zahtevano vrsto finančnega zavarovanja
(menica) za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% od vrednosti sklenje-
nega posla,

– da ima posebno prilogo ponudbe s
podrobnim opisom ponujenega blaga.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
15. 7. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
95%, plačilni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2003.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Ob-92066
1. Naročnik: Zdravstveni dom Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6a,

5220 Tolmin, tel. 05/38-81-120, faks
05/381-02-66.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– aparatura za merjenje perifernega

vidnega polja,
– aparatura za testiranje vida,
– pribor za odvzem krvi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predvidena je oddaja po sklopih, in
sicer za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj.

4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da, kolikor nadomestno blago zagotavlja
enako kvaliteto, kot razpisano.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2003 do 11. 6. 2004 za pribor za odvzem
krvi; dobavni rok za aparaturi je šest tednov
od dneva obvestila.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava ZD Tol-
min, kontaktna oseba je Dušan Taljat, univ.
dipl. prav.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, vsak
delovni dan.

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-
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vedba ali je davčni zavezanec ali ne, potrdi-
lo o registraciji davčnega urada, kolikor je
davčni zavezanec),

– potrdilo o vplačilu za razpisno doku-
mentacijo, iz katerega mora biti razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila ter žig organizacije, ki je izve-
dla plačilni promet.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun št. 01328-6030924673
pri UJP Urad Nova Gorica, z oznako za
razpisno dokumentacijo za oddajo javnega
naročila ZD Tolmin 1/2003.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Tolmin, Pre-
šernova 6a, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2003 ob 12.30.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne more biti krajši od 60 dni od
dneva izdaje računa, pri aparaturah je pla-
čilni rok 60 dni za 1/3 kupnine in 12 me-
sečnih obrokov za 2/3 kupnine.

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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je do 23. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, najdaljši plačilni rok in garancijska do-
ba (za aparaturi).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 4. 2003.

Zdravstveni dom Tolmin

Št. 1 Ob-92070
1. Naročnik: Osnovna šola Antona To-

maža Linharta Radovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 27,

4240 Radovljica, tel. 04/533-75-00, faks
04/533-75-55.

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

(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:

– kruh in pekovsko pecivo,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,

– perutninsko meso,
– sveže sadje in zelenjavo,
– konzervirano sadje in sadni sirupi,
– jajca,
– ribe,
– mlevske izdelke in testenine,
– čaje in suho sadje,
– zamrznjeni program,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Antona

Tomaža Linharta Radovljica, Kranjska c. 27,
4240 Radovljica in podružnični šoli v Lju-
bnem in Mošnjah.

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 katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: tajništvo Osnovne
šole Antona Tomaža Linharta Radovljica,
Kranjska c. 27, 4240 Radovljica, kontaktna
oseba je Vanja Vene, tel. 04/533-75-30.

(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 pod-
račun pri UJP, lahko pa ponudniki zahtevajo
s predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov
dokumentacije, da se jim dokumentacija
pošlje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT na po-
dračun prI UJP, Urad Kranj št.
01302-6030677239.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Antona Tomaža
Linharta Radovljica, Kranjska c. 27, 4240
Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003 ob 8. uri na Osnovni
šoli Antona Tomaža Linhata Radovljica,
Kranjska c. 27, 4240 Radovljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vrednost ponudbe za posamezno skupino
artiklov ali v kumulativi višja od 30 milijonov
SIT, je potrebno predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponud-
bene vrednosti. Bančna garancija mora biti
v tem primeru veljavna do 1. 7. 2003, če pa
je vrednost ponudbe manjša, je potrebno
predložiti menico v vrednosti 5% od vre-
dnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 ozi-
roma 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): ponudniki, ki bi
skupaj predložili ponudbo, morajo predloži-
ti dogovor o skupni dobavi in odgovornosti.

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 31. 7.
2003, odločitev bo sprejeta predvidoma do
30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 50 točk,
– celovitost ponudbe 20 točk,
– boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30

dni pri izdaji računov enkrat mesečno 10
točk,

– dodatne ugodnosti 10 točk in
– reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 10. 4. 2003.
Osnovna šola Antona Tomaža

Linharta
Radovljica

Ob-92082
1. Naročnik: Smučarski klub Triglav

Kranj.
2. Naslov naročnika: Pot na Jošta 1,

4000 Kranj, tel. 041/612-299, faks:
04/231-13-47.

3. a) Vrsta in količina blaga: plastika za
skakalnico v Kranju – 3.000 m2.

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

4. Kraj dobave: Gorenja Sava (gradbi-
šče 100 m skakalnice), 4000 Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 15. 7 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Domplan d.d.,
Bleiweisova 14, 4000 Kranj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo dokumentacijo vsak delovni dan
od 8. do 10. ure pri Koblar Vojtehu, dipl.
inž. grad.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 3.000 SIT na transakcijski ra-
čun št. 03138-1000739672 pri SKB banki
Kranj. Potrebno je predložiti tudi potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Domplan d.d., Bleiweisova 14,
4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003 ob 10. uri, – sejna
soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: menica za resnost po-
nudbe v višini 3% ponudbene vrednosti.

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

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 37 / 18. 4. 2003 / Stran 2025

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
sprejemu ponudbe: 30 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Gros Gabrijel, tel. 041/612-299.

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 9. 4. 2003.

Smučarski klub Triglav Kranj

Ob-92112
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare prav-

de 11, Ljubljana; tel. 01/230-61-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: farma-

cevtska ovojnina za lekarne.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: poslovne enote naroč-
nika.

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

zaključka ali trajanje dobave: junij 2003 –
junij 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lekarna Ljub-
ljana, Splošno kadrovska služba, Nataša
Jeršin, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT. Na-
kazati na transakcijski račun št.
01261-6030275049.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora bi-
ti naročniku predložena do vključno 15. 5.
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2003 ob 12. uri; Lekarna Ljub-
ljana, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti.

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

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 opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003. Predvideni datum odloči-
tve: 22. 5. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Janja Kadunc Mezek, univ. dipl. prav.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Lekarna Ljubljana

Št. 1 Ob-92118
1. Naročnik: Osnovna šola Cvetka Go-

larja Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Frankovo naselje

51, 4220 Škofja Loka, tel. 04/513-04-00,
faks 04/513-04-10.

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, mlečni napitki in jogurti,
– mlečni izdelki,
– siri,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– zmrznjene ribe,
– jajca,
– sveže sadje in zelenjava,
– zamrznjena zelenjava,
– konzervirana zelenjava in sadje,
– sadni sokovi in sirupi,
– žita in mlevski izdelki,
– testenine,
– kruh,
– pekovski izdelki,
– keksi,
– razno slaščičarsko pecivo,
– bureki,
– ocvrto kvašeno pecivo raznih oblik,
– pizze,
– čaji,
– zamrznjeni polizdelki razni,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Cvetka

Golarja Škofja Loka, Frankovo naselje 51 in
Podružnična šola Reteče, Reteče 43.

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 Cvetka Golarja Škofja Loka,
Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka.

(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 št. računa

za nakazilo: 01322-6030682855 – za raz-
pisno dokumentacijo.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Cvetka Golarja
Škofja Loka, Frankovo naselje 51, 4220
Škofja Loka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2003 ob 8. uri na Osnovni
šoli Cvetka Golarja Škofja Loka, Frankovo
naselje 51, 4220 Škofja Loka.

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 ozi-
roma 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: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Osnovna šola Cvetka Golarja
Škofja Loka

Ob-92121
1. Naročnik: Socialno varstveni zavod

Dutovlje.
2. Naslov naročnika: Dutovlje 128,

6221 Dutovlje, tel. 05/764-01-14, el. na-
slov: svz.dutovlje@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.

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

1. mleko,
2. mlečni izdelki,
3. siri,
4. jajca,
5. kruh in pekovski izdelki,
6. slaščičarski izdelki,
7. sladki program,
8. zamrznjeni izdelki iz testa,
9. sladoled,
10. meso perutnine,
11. perutninski izdelki,
12. ribe zmrznjene,
13. ribe v konzervi,
14. ribji namaz sveži,
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15. olja,
16. maščobni proizvodi,
17. začimbe,
18. juhe, omake, priloge,
19. kompoti,
20. vložnine,
21. osnovna živila,
22. sladki namazi,
23. kreme in živila za peko,
24. otroška hrana,
25. diabetični izdelki,
26. oreščki,
27. čaji,
28. kakav, kava in kavni napitki,
29. sadni sokovi,
30. sadni sirupi,
31. gazirana pijača,
32. alkoholna pijača,
33. ostala pijača.
4. Kraj dobave: Socialno varstveni za-

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2003 do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Socialno var-
stveni zavod Dutovlje, Dutovlje 128, 6221
Dutovlje. Dvig razpisne dokumentacije: ose-
bno ali po pošti po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 05/764-01-14. Dodatne informacije:
Kristina Pavlič dipl. ek., tel. 05/764-20-02,
05/764-01-14.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko na
TRR št.: 01100-6030300883.

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: Socialno varstveni zavod Du-
tovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2003, ob 10. uri v večnamen-
skem prostoru SVZ Dutovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti javnega razpisa v primeru,
da skupna ponudbena vrednost presega
30,000.000 SIT brez DDV.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do izteka obdobja trajanja dobave,
predvideni datum odločitve o sprejemu:
20. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(najnižja vrednost posameznega sklopa).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
25,800.000 SIT (brez DDV). Ponudnik se
lahko prijavi na posamezni sklop, mora pa
ponuditi vse artikle v sklopu, za katerega
daje ponudbo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2003.

Socialno varstveni zavod Dutovlje

Ob-92134
1. Naročnik: Osnovna šola Poljane,

Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Po-

ljane, Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana, tel.
01/23-13-242, faks 01/23-29-561.

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

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

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

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

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

Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Poljane, Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana -
ponudniki dobijo dodatna pojasnila pri Ja-
smini Ajster na tel. 01/23-02-381, in sicer
ob ponedeljkih in torkih od 10. do 11. ure,
ob sredah in četrtkih od 8.15 do 9.15, infor-
macij pa ob petkih ni.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 5. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole pri Jelki Bertoša,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dne-
va objave javnega razpisa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01261-6030661109.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Poljane, Zemlje-
merska 7, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih

Osnovne šole Poljane, Zemljemerska 7,
1000 Ljubljana.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg 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 zahevanimi dokumenti za izpolnjeva-
nje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o
javnih naročilih in kot je še posebej določe-
no v pogojih iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba 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 predhod-

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

javo: 11. 4. 2003.
Osnovna šola Poljane, Ljubljana

Ob-92137
1. Naročnik: Osnovna šola Podčetrtek,

Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Pod-

četrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek,
tel. 03/818-33-20, faks 03/818-33-45.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Podčetr-

tek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetr-
tek - ponudniki dobijo tudi dodatne
informacije pri tajnici Ivici Hlupič, in sicer
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 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 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01292-6030675013.

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: Osnovna šola Podčetrtek, Tr-
ška cesta 66, 3254 Podčetrtek.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg 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
javnih naročilih in kot je še posebej določe-
no v pogojih iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba 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 predhod-

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

javo: 11. 4. 2003.
Osnovna šola Podčetrtek

Št. 287-2003 Ob-92138
1. Naročnik: Vrtec Črnuče, Dunajska

400, 1231 Ljubljana Črnuče.
2. Naslov naročnika: Vrtec Črnuče, Du-

najska 400, 1231 Ljubljana Črnuče, tel.
01/589-74-10, faks 01/537-33-83.

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

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. sveža zelenjava, sveže sadje in suho

sadje,
6. zamrznjena zelenjava in konzervirano

sadje,
7. sadni sokovi in sirupi,
8. žita, mlevski izdelki in testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Črnuče, Dunaj-

ska 400, 1231 Ljubljana Črnuče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Črnuče,
Dunajska 400, 1231 Ljubljana Črnuče - do-
datne informacije lahko ponudniki zahteva-
jo pri Mojci Zupan Štante, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na tel. 01/589-74-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 5. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v upravi vrtca, pri tajnici Vidi Koža-
melj, 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 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01261-6030637053.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Črnuče, Dunajska 400,
1231 Ljubljana Črnuče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2003 ob 13. uri v prostorih
Vrtca Črnuče, Dunajska 400, 1231 Ljublja-
na Črnuče.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

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

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

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

javo: 11. 4. 2003.
Vrtec Črnuče, Ljubljana Črnuče

Št. 1/03 Ob-92139
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Be-

gunje.
2. Naslov naročnika: Begunje 55,

4275 Begunje na Gorenjskem, tel.
04/533-33-15 faks 04/530-72-21.

3. (a) Vrsta in količina blaga: lahko ku-
rilno olje EL – 230.000 litrov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja naročila v celoti – dobava suk-
cesivna skozi vse leto.

4. Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Psihiatrič-
na bolnišnica Begunje – Debeljak Franc,
vodja javnih naročil, tel. 04/533-33-15,
faks 04/530-72-21, 041/479-681, e-ma-
il: franc.debeljak@pb-begunje.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 4. 2003
do 13. 5. 2003 vsak delovni dan (razen
sobote) med 8. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV)
na podračun pri UJP Urad Kranj št.
01100-6030278767.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 5. 2003
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Psihiatrična bolnišnica Begu-
nje, Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, tajništvo.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 5. 2003 ob 12. uri v Psihiatrični
bolnišnici Begunje, I. nadstopje, sejna
soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pre-
dložitev podpisanih menic ob podpisu po-
godbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba iz ka-
tere je razvidno kakšna so njihova medse-
bojna razmerja in kdo izmed njih bo poobla-
ščeni podpisnik pogodbe.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 6. 2003, odloči-
tev o sprejemu 20. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najvišji
popust na uradno objavljeno ceno lahkega
kurilnega olja EL, ki mora veljati celotno
pogodbeno obdobje.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Št. 6/2003 Ob-92163
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Kotnikova 28 (sedaj Metelkova 9), Ljublja-
na.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 28
(sedaj Metelkova 9), Ljubljana, faks
01/300-39-11.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema.

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

4. Kraj dobave: lokacija enot naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava ko-
nec junija.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija II. nadstropje – uprava, vloži-
šče, soba št. 01, dodatne informacije pisno
na naslov naročnika ali po faksu
01/300-39-11.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 (DDV vklju-
čen) na transakcijski račun pri UJP št.
01261-6030921845, sklicna številka 02
93013-280-94.

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: Metelkova 9, Ljubljana, II. nad-
stropje – uprava, vložišče, soba št. 01.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe (brez DDV).

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 7. 2003, predvideni datum odločitve
26. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno 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: 11. 4. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-92170
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-

ski pripomočki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
posamezno skupino (sklop), podskupino
(podsklop), vendar mora ta obsegati vse
vrste blaga, ki so v tej skupini ali podskupini

– skupina A: obvezilni material – povoji;
– skupina B: material za imobilizacijo;
– skupina C: sanitetni material;
– skupina D: oskrba rane:
– podskupina D1: medicinski lepilni tra-

kovi,
– podskupina D2: medicinski obliži in

ostali material za nego rane,
– podskupina D3: obloge za rane;
– skupina E: kirurška zaščita:
– podskupina E1: plašči in predpasniki,
– podskupina E2: operacijske maske,
– podskupina E3: pokrivala,
– podskupina E4: zaščita za obuvala,
– podskupina E5: kirurške ščetke,
– podskupina E6: vložki za zaščito tal,
– podskupina E7: zaščitne prevleke in

folije;
– skupina F: material za sterilizacijo:
– podskupina F1: rokavi za sterilizacijo,
– podskupina F2: vrečke za sterilizacijo,
– podskupina F3: papir za sterilizacijo,
– podskupina F4: kontrola parne sterili-

zacije,

– podskupina F5: kontrola formaldehi-
dne sterilizacije,

– podskupina F6: zaščita za inštrumente;
– skupina G: brizge:
– podskupina G1: brizge luer,
– podskupina G2: brizge za plinsko ana-

lizo krvi,
– podskupina G3: brizge za perfuzor;
– skupina H: igle:
– podskupina H1: igle injekcijske,
– podskupina H2: igle punkcijske,
– podskupina H3: ostale igle;
– skupina I: intravenske kanile;
– skupina J: material respiratorne te-

rapije:
– podskupina J1: katetri aspiracijski,
– podskupina J2: terapija s kisikom,
– podskupina J3: aerosolna terapija,
– podskupina J4: tubusi endotrahealni,
– podskupina J5: sistemi dihalni,
– podskupina J6: respiratorni filtri;
– skupina K: pripomočki za regional-

no/spinalno anestezijo;
– skupina L: medicinsko potrošni ma-

terial:
– podskupina L1: sonde,
– podskupina L2: katetri urinski,
– podskupina L3: katetri centralno ven-

ski,
– podskupina L4: vrečke urinske,
– podskupina L5: skalpeli in rezila,
– podskupina L6: pripomočki za osebno

nego in higieno,
– podskupina L7: pripomočki za odpa-

dni/kužni in mikrobiološki material,
– podskupina L8: ostali medicinsko po-

trošni material;
– skupina M: inkontinenčni program:
– podskupina M1: plenice in podloge,
– podskupina M2: umivalne vrečke in kr-

pice,
– podskupina M3: vložki higienski/gine-

kološki,
– podskupina M4: plenice otroške;
– skupina N: rokavice:
– podskupina N1: rokavice kirurške,
– podskupina N2: rokavice pregledne

nesterilne,
– podskupina N3: rokavice pregledne

sterilne,
– podskupina N4: rokavice PVC;
– skupina P: higiena in dezinfekcija:
– podskupina P1: sredstva za umivanje,

nego in dezinfekcijo kože,
– podskupina P2: sredstva za dezinfek-

cijo aparatov in medicinskih-kirurških inš-
trumentov,

– podskupina P3: sredstva za dezinfek-
cijo in čiščenje površin;

– skupina R: pripomočki za periferno
vensko aplikacijo:

– podskupina R1: sistemi in pribor za
infuzijo in transfuzijo,

– podskupina R2: sistemi za infuzijske
črpalke,

– podskupina R3: sistemi za enteralno
prehrano,

– podskupina R4: priključki, podaljški in
zamaški;

– skupina S: material za vakumski od-
vzem krvi;

– skupina T: šivalni material;
– skupina X: rtg filmi in kemikalije.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 37 / 18. 4. 2003 / Stran 2029

5. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 30. 6. 2004.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Tr-
bovlje, tajništvo. Dvig razpisne dokumenta-
cije: osebno v tajništvu bolnišnice ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije, faks
03/56-26-122. Dodatne informacije samo
pisno na isti naslov oziroma faks.

(b) Čas v katerem se lahko prevzema
razpisna dokumentacija: od objave do roka
za predložitev ponudb, vsak delavnik, ki je
od ponedeljka do petka med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.400 SIT (vrednost že
vsebuje DDV), negotovinsko, na podračun
pri UJP 01100-603 0279252 s pripisom
“JN - medicinski pripomočki“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 5. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Trbovlje,
p.o., Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, (taj-
ništvo, če je predložitev osebna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 5. 2003 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno 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. členu do 43. členu
ZJN-1: določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 6. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost skupine oziroma podskupine ob
ustrezni kvaliteti posameznih artiklov v njej.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sukcesivna dobava v obdobju enega
leta, pred dvigom razpisne dokumentacije
je možen ogled le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 254/2003 Ob-92181
1. Naročnik: Vrtec Otona Župančiča,

Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Otona Žu-

pančiča, Parmska cesta 41, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/524-88-48 in 01/548-02-02,
faks 01/548-02-03.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Otona Župančiča,

Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana.
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: Vrtec Otona
Župančiča, Parmska cesta 41, 1000 Ljub-
ljana – ponudniki dobijo tudi dodatna poja-
snila pri Maglič Ankici in Voler Majdi, in si-
cer vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
dokumentacijo pa dvignejo v tajništvu vrtca.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 5. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca vsak 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 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01261-6030637441.

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: Vrtec Otona Župančiča, Parm-
ska cesta 41, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2003 ob 12.30, v prostorih
Vrtca Otona Župančiča, Parmska cesta 41,
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 45 dni od iz-
daje računov, računi pa se izdajajo zbirno
2x mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-

mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

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

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

javo: 11. 4. 2003.
Vrtec Otona Župančiča, Ljubljana

Št. 5/2003 Ob-92183
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28 (se-

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: stomato-
loška enota 4 x.

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

4. Kraj dobave: naročnik, vsak kos na
svojo lokacijo.

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

zaključka ali trajanje dobave: od junija do
septembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana – uprava II. nad., Nabavna
služba (soba št. 6), Metelkova 9, 1000 Ljub-
ljana. Kontaktna oseba za dodatne informa-
cije je mag. Marjana Sever Bračun, univ.
dipl. ek.

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

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na transakcijski podračun
01261-6030921845 UJP, model 02, sklic
93012-280-94.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 5. 2003 ob 11. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana – uprava, II. nad., Metelko-
va 9, 1000 Ljubljana, sejna soba.

10 Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe brez DDV.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 2 brez-
obrestna zaporedna mesečna obroka, pr-
vih 50% v 30 dneh po podpisu prevzemne-
ga zapisnika o nemotenem delovanju posa-
meznega stroja stomatološke enote.

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. 7. 2003, do
26. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, garancijska doba 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 50-336-174/03 Ob-92186
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: andrej.sobo-
can@mail.ir-rs.si.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: skupine: ribe in ribji izdelki, meso sve-
že, mesni izdelki, perutnina, perutninski iz-
delki, jajca, mleko, jogurti – dnevno, mleč-
ni izdelki - občasna naročila, banane, po-
maranče, hruške, jabolka, čebula, korenje,
krompir, solata, zelje, kruh in pekovsko pe-
civo, sladice, testenine, instant omake, ju-
he, pripravljene mešanice za jedi, čaji, špe-
cerija, voda mineralna, voda navadna, voda
mineralna Mg, sokovi, sadne kaše, konzer-
virana zelenjava, zamrznjena zelenjava, olje,
ponudbe so sprejemljive za en sklop, več
sklopov ali za vse sklope 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 Andrej Sobočan, tel.
01/47-58-246; 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 razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na TRR št.

01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
Ljubljana, s pripisom razpisna dokumenta-
cija Živila, s priložitvijo fotokopije potrdila o
zavezancu za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 21. maja
2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhar-
tova 51, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 21. maja 2003 ob 12. uri v pro-
storih Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana,
Linhartova 51.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v velikosti 10% razpisane vred-
nosti z menično izjavo, če pa velikost razpi-
sane vrednosti skupin, na katere se ponud-
nik prijavlja, preseže 30,000.000 SIT, ban-
čna garancija v velikosti 10% razpisanih
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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predvideni datum odloči-
tve o ponudbi je 6. 6. 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: 11. 4. 2003.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Ob-92192
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dializni ma-

terial: dializatorji, igle za dializo, sistemi,
koncentrati, set za brezacetatno biofiltra-
cijo na monitorju Integra-Montrial.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
posamezni artikel.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-
bovlje.

5. Datum začetka in pred videni da-
tum zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 30. 6. 2004.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna

bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tajništvo. Dvig razpisne do-
kumentacije: osebno v tajništvu bolnišnice
ali po pošti ob predhodni predložitvi potr-
dila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/56-26-122. Dodatne informacije samo
pisno na isti naslov oziroma faks.

(b) Čas v katerem se lahko prevzema
razpisna dokumentacija: od objave do ro-
ka za predložitev ponudb, vsak delavnik, ki
je od ponedeljka do petka med 11. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (vrednost že
vsebuje DDV), negotovinsko, na podračun
pri UJP 01100 – 603 0279252 s pripisom
“JN - Dializni material“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 5. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Trbovlje,
p.o. Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, (taj-
ništvo, če je predložitev osebna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2003 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno 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. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: določeno v raz-
pisni dokumentaciji

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 26. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena artikla ob ustrezni kvaliteti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sukcesivna dobava v obdobju enega
leta, pred dvigom razpisne dokumentacije
je možen ogled le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 617-11/02-37 Ob-92224
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport.

2. Naslov naročnika: Oddelek za pred-
šolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Res-
ljeva 18, Ljubljana, 306-40-10, 306-40-26,
faks 306-40-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: notranja
šolska oprema.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: en sklop.
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4. Kraj dobave: Osnovna šola Polje, Po-
lje 358, 1260 Ljubljana-Polje.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 10. do
25. avgusta 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOL, Odde-
lek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Služba za izobraževanje, Resljeva 18,
Ljubljana, 306-40-10, 306-40-26, faks
306-40-12, Marko Veber, soba 103/I.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 4 2003
od 8. do 12. ure po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na transakcij-
ski račun MOL 01261-0100000114, sklic
121-02000-030.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18,
Ljubljana, 306-40-10, 306-40-26, faks
306-40-12, soba 103.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003 ob 11.45.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe v 15 dneh od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: realizacija je odvisna od poteka pre-
nove in izvedbe GOI del.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 617-11/02-37 Ob-92225
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport.

2. Naslov naročnika: Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Resljeva 18, Ljubljana, 306-40-10,
306-40-26, faks 306-40-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: notranja
šolska oprema za objekt A in objekt B.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: en sklop.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Sostro,
Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana
- Dobrunje.

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

zaključka ali trajanje dobave: za objekt A:
avgust 2003; za objekt B: januar - februar
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: MOL,
Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Služba za
izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana,
306-40-10, 306-40-26, faks 306-40-12,
Marko Veber, soba 103/I.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 4 2003
od 8. do 12. ure po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na transakcijski
račun MOL 01261-0100000114, sklic
121-02000-030.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18,
Ljubljana, 306-40-10, 306-40-26, faks
306-40-12, soba 103.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003 ob 11.15.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe v 15 dneh od odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 80%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 11. 4. 2003.
Mestna občina Ljubljana

Ob-92252
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.

03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
elektro materiala.

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

1. drobni elektro material,
2. stikala,
3. žice, kabli in pribor,
4. svetila,
5. varovalni elementi,
6. upori in polprevodniški material.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Za-
savje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolu-
cije 12, Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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
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o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2004.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 16-18 z
dne 21. 2. 2003, Ob-88306.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-92253
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vijačnega materiala: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Se-
paracija Trbovlje – lokacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Za-
savje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob
14. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-92255
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vrtalnih kron in drogovja: zaradi obsež-
nosti specifikacije blaga se ta nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

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

Sklopi:
1. vrtalne krone,
2. vrtalno drogovje.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Za-
savje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolu-
cije 12, Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob
13.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.
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Ob-92258
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov črne metalurigije: zaradi obsež-
nosti specifikacije blaga se ta nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

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

Sklopi:
1. cevi raznih profilov,
2. jeklo okroglo,
3. pločevina,
4. jeklo kvadratno, ploščato, kotno, no-

silci,
5. žične vrvi in pribor,
6. žica.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Za-
savje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Tr-
bovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 7. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-92260
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
goriv in maziv: zaradi obsežnosti specifi-
kacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

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

Sklopi:
1. olja,
2. masti in spreji,
3. goriva,
4. filtri.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Za-
savje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob
12.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 7. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– reference do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-92262
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
ventilacijskih cevi: zaradi obsežnosti spe-
cifikacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Za-
savje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob
12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.

Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-
sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-92264
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-
bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
gumi transportnih trakov: zaradi obsež-
nosti specifikacije blaga se ta nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

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

Sklopi:
1. gumi transportni trakovi kvalitete “K“,
2. gumi transportni trakovi kvalitete “NL“.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Za-
savje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Tr-
bovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob 11.30.

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

čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna od 1. 8. 2003 do 31. 7. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– reference do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-92266
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
gradbenega materiala – pesek in be-
ton: zaradi obsežnosti specifikacije blaga
se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Za-
savje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob
11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

Ob-92267
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
pisarniškega materiala: zaradi obsežno-
sti specifikacije blaga se ta nahaja v razpi-
sni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Za-
savje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolu-
cije 12, Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob
10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.

Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-
sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 16-18 z
dne 21. 2. 2003, Ob-88310.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-92268
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
orodja.

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

1. orodje strojno,
2. orodje ročno.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni Rudnika
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun
številka 26330-0011210706 pri Banki Za-
savje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Tr-
bovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
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ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2004.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 16-18 z
dne 21. 2. 2003, Ob-88309.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Št. 266/03 Ob-92276
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 ko-

ronarnih stentov.
(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 odda
ponudba so razvidni iz razpisne dokumen-
tacije.

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 avgust 2003, sukcesivne
dobave za čas 12 mesecev od dneva ve-
ljavnosti pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1000 Ljubljana/2. nadstropje – tajniš-
tvo, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na voljo do 21. 5.
2003. Ponudnik lahko zahteva dodatne in-
formacije pisno na faks 01/522-27-64 ali na
e-mail; javna.naroc2@kclj.si.

(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: 22. maja 2003
do 10. ure.

(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: 23. maj 2003 ob 10. uri v predaval-
nici 1 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 23. 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. septembra 2003; predvideni datum
odločitve mesec julij 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: Ur. l. RS, št. 31, z dne 28. 3.
2003, Ob-90802.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 7/2003 Ob-92284
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: daljinsko
vodena ločilna stikala 20 kV.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo na katero ponudnik kon-
kurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
14,000.000 SIT (2 kosa).

4. Kraj dobave: v skladišče naročnika.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 3. 6. 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 30.8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

Dodatne informacije o naročilu pa se do-
bi na naslovu naročnika pri: Mitju Kovačiču,
univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-158 in Mi-
lanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 9. 5. 2003.

(c). Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 15. 5.
2003 do 8.30, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/
I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnica Mar-
jana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na ku-
verti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba
– Javni razpis“. Navedena mora biti: števil-
ka objave javnega razpisa v Ur. l. RS; št. Ur.
l. RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Kuverta v kateri je ponudbena do-
kumentacija s ponudbo mora biti zapečate-
na, ponudbena dokumentacija s ponudbo
pa mora biti zvezana s pečatno vrvico in
zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 5.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklope na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
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predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki je predmet javnega
razpisa.

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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

01. Veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Slove-
niji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS-a.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

07. Potrdilo, da je v zadnjih treh letih (od
1. 1. 2000 dalje) dobavljal blago, ki je pred-
met razpisa najmanj za enega pogodbene-
ga partnerja, ter da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javne-
ga naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo - za razpisa-

no blago na katero ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-

ni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-

go fco. skladišča oziroma gradbišča naroč-
nika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da po-
nudbena cena pokriva vse stroške, ki jih
bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega na-
ročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi dolo-
čili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), za blago na katero ponudnik konkuri-
ra. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti.

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da
se strinja z vzorcem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 21. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– tehnični razpisni pogoji: 12 točk;
– potrjene reference ponudnika:

10 točk;
– plačilni pogoj: 4 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri: Mitju Kovači-
ču, univ. dipl. inž. el., za tehnični del - tel.
02/22-00-158 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127, za ostale
informacije. Vse druge informacije je mož-
no dobiti po odkupu razpisne dokumen-
tacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Elektro Maribor, d.d., Maribor
Št. 01/2003 Ob-92302

1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

vozil in garancijsko vzdrževanje vozil po
priloženih specifikacijah.

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

– sklop A) večnamensko komunalno
vozilo (1 kos);

– sklop B) kombi OE pokopališka de-
javnost (1 kos);

– sklop C) vozilo za odvoz odpadkov OE
pokopališka dejavnost (1 kos);

– sklop D) pogrebno vozilo (2 kosa).
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo: Žale
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 1.
nadstropje, soba 11, kontaktna oseba: Rob-
ert Martinčič. Razpisno dokumentacijo je
mogoče brezplačno dobiti tudi na internetu
na naslovu: http://www.praetor.si (področje
Javna naročila).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig
razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure v tajništvu ali na
internetnem naslovu: http://www.praetor.si
(v rubriki javna naročila).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Žale d.o.o., Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 11
(tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 5. 2003 ob 12.30, na naslovu:
Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana, 1. nadstropje, soba 10.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v
primeru, da skupna vrednost ponudbe
(vseh ponujenih sklopov) presega 30 mio
SIT brez DDV, mora ponudnik ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v znesku 800.000 SIT, ki mora
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veljati najmanj 80 dni od roka za oddajo
ponudb.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: naročnik bo priznal
sposobnost, kot je navedeno ponudnikom,
ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju.

A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti

razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih.

2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega registra) mora biti razvidna
registracija za opravljanje naslednje
dejavnosti: 50.10 Trgovina z motornimi vozili
(razvidno iz priloge 1).

3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2003, ki bi kazale na
nezanesljivost poslovanja s področja
predmeta javnega naročila, dosedanje
slabe izkušnje naročnika pri poslovanju s
ponudnikom s področja predmeta javnega
naročila, ki so imele za posledico
prekinitev pogodb s področja predmeta
javnega naročila, uveljavitev jamstev ali
pogodbene kazni – razvidno iz obrazca
prijava).

4. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež
ali ponudnik, ki ima sedež v tujini, ima
poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, katere bi moral poravnati v
Republiki Sloveniji (razvidno iz potrdila
o poravnanih davčnih obveznostih –
priloga 2).

5. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(razvidno iz ustreznega potrdila sodišča –
priloga 3).

6. V preteklih petih letih pred objavo tega
javnega naročila zoper vodstvene delavce
ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave –
priloge 4, 5 in 6).

7. Poslovanje na razpisanem področju
vsaj 1 leto pred rokom oddaje javnega
naročila, kar ponudnik izkaže z izpisom iz
sodnega registra (registracija za dejavnost
vsaj 1 leto pred rokom oddaje javnega
naročila – razvidno iz priloge 1).

B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad poslovnih računov v zadnjih

6 mesecih (razvidno iz podatkov prilog 7
in 8).

2. V letu 2002 so prihodki ponudnika
znašali vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe
(razvidno iz podatkov prilog 7 in 8).

C) Na področju poslovne sposobnosti,
opremljenosti in tehnične ustreznosti:

1. Ponudnik ima lasten pooblaščeni
servis ali ima ustrezno pogodbo (priloga 9)
s pooblaščenim servisom, iz katere je
razvidno, da pogodba velja najmanj za čas
trajanja garancijske dobe ponujenega
vozila, da je servis pooblaščen za
servisiranje tipa vozil, ki je predmet
ponudbe ter da servis v primeru okvare
opravlja tudi servisiranje vozil tudi na terenu
(območje mestne občine Ljubljana).

2. Pogoj za sklop 1: zaradi servisiranja
mora ponudnik ponuditi vsaj en pooblaščeni
servis na lokaciji Republike Slovenije ter v
primeru okvare servis na lokaciji naročnika
(območje mestne občine Ljubljana).

3. Pogoj za sklope 2, 3 in 4: zaradi
servisiranja mora ponudnik ponuditi vsaj en
pooblaščeni servis na lokaciji Mestne
občine Ljubljana.

4. Ponudnik mora ponuditi vozila, ki so v
celoti skladna s specifikacijo, v celotni
predvideni količini za vsak sklop.

5. Rok dobave vsakega sklopa vozil je
največ 90 dni od datuma podpisa pogodbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 4. avgusta 2003. Predvideni
datum odločitve: 15. junij 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna cena posameznega sklopa. Če bo
imelo več ponudb ponudnikov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje enako ceno bo
izbran tisti ponudnik z večjim številom
pooblaščenih servisov na območju RS, če
pa bo tudi to merilo enako pa bo izbran
ponudnik z višjimi prihodki v letu 2002.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisna dokumentacija, odgovori,
morebitne spremembe in dopolnitve ter
popravki bodo na voljo na internetu na
naslovu: http://www.praetor.si (rubrika
Javna naročila). Komunikacije s ponudniki
o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega
naročila potekajo pisno ali preko interneta.
Vprašanja pošljite na naslov: Žale d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, s
pripisom “Vprašanje za razpis 01/2003“
(če se pošta prinese osebno, se odda v
tajništvu) ali preko spletne strani na naslovu
http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja
in odgovori). Za vprašanja, ki ne bodo tako
oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje
odgovorjeno.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2003.

Žale javno podjetje, d.o.o.

Št. 12-01/03 Ob-92303
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je nakup namizne in

mrežne računalniške opreme za Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vr-
sta in količina oprmeme navedena v točki
(b) sklopi.

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

kosov

Specifikacija 1 (osebni računalniki)
1.1. Osebni računalniki 122
1.2 Ethernet mrežne kartice 50
Specifikacija 2 (ekrani)
2.1 Monitorji LCD 15 palčni 180
Specifikacija 3 (prenosni računalniki)
3.1 Prenosni računalniki 52
3.2 Token Ring PCMCIA
mrežna kartica 30
Specifikacija 4 (matrični tiskalniki)
4.1 Matrični tiskalnik A4 7
4.2 Matrični tiskalnik A3 3
Specifikacija 5 (laserski tiskalniki
in dodatna oprema)
5.1 Laserski tiskalniki črno-beli A4 87
5.2 Mrežni laserski tiskalnik A4 17
5.3 Mrežni laserski tiskalnik A4 (ZK) 58
5.4 Ethernet mrežni vmesniki
za tiskalnike Lexmark Optra T520D,
T610, T614, S 1250 in 1255 –
Marknet N2001e 7
5.5 Zunanji Ethernet mrežni
vmesniki za tiskalnike Lexmark
Optra 310 – Marknet X2011E 3
Specifikacija 6 (Mrežna oprema
za migracijo OE na ethernet)
6.1 Fast ethernet delovno stikalo 2
6.2 Ethernet usmerjevalnik 1
6.3 Požarna pregrada 1
Specifikacija 7 (Mrežna oprema
za migracijo centrale in izpostav
na ADSL)
7.1 Malo ethernet stikalo 5
7.2 Zmogljivo ethernet stikalo
za priklop na internet 1
7.3 Usmerjevalnik za zaključevanje
IPsec povezav 2
7.4 Požarni zid KZZ 1
7.5 Požarni zid ZZZS 1
7.6 Požarni zid za izpostave 50
7.7 Senzor za zaznavanje vdorov 1
7.8 Nadgradnja RAM na
pilotskih izpostavah 6

Ponudnik mora ponuditi vsaj en sklop
(specifikacijo) opreme v celoti.

4. Kraj dobave: s strani naročnika dolo-
čene lokacije poslovnih prostorov naročni-
ka po regijskih centrih Slovenije in montaža
po lokacijah v zahtevah specifikacij.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dovoljena je osnovna ponudba in ena vari-
anta posameznega ponudnika za posamez-
ni sklop – specifikacijo.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave v prvi polovici julija 2003, zaključek
dobave predvidoma najkasneje do 30. 7.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Janez Škuf-
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ca, univ. dipl. prof. mat., tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, e-mail: janez.skuf-
ca@zzzs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignete vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
Informacijskega centra ZZZS, soba 345/III
ali s pisnim zahtevkom po elektronski pošti
oziroma faksu (do roka predložitve ponudb).
Zaželjen dvig razpisne dokumentacije v
elektronski obliki na naslovu janez.skuf-
ca@zzzs.si. V zahtevku za dvig razpisne do-
kumentacije obvezno navedite običajni poš-
tni naslov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: predložitev
ponudb: ponedeljek, 19. 5. 2003, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana, tajništvo, soba 345/III. Dovo-
ljena je poštna ali osebna dostava, po-
nudba poslana po pošti mora do datuma in
ure prispeti v tajništvo Informacijskega
centra.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 19. 5. 2003 ob 12.30,
v sejni sobi Informacijskega centra, Mikloši-
čeva 24, Ljubljana, soba 342/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vane so naslednje nepreklicne bančne ga-
rancije: za resnost ponudbe, za izpolnitev
pogodbenih obveznosti in za odpravo na-
pak v garancijski dobi.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih zahtev financiranja, plačila skladno z
vzorcem pogodbe oziroma zahtevami razpi-
sne dokumentacije.

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

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:

– izveden posel v vrednosti najmanj
25,000.000 SIT v preteklem letu za opre-
mo, ki je predmet razpisa (vsi sklopi
skupaj);

– dobavni rok do 30 dni za specifikacijo
6 in 7 pa 45 dni;

– plačilni rok 45 dni ali več;
– razmerje med povprečno bruto me-

sečno plačo na zaposlenega in povprečno
bruto mesečno plačo v RS za l. 2001 ne
sme biti manj kot 0,80;

– garancijski rok najmanj 3 leta za Spe-
cifikacije 1 – 5 in najmanj 1 leto za Specifi-
kaciji 6 in 7;

– garancijsko vzdrževanje za opremo iz
specifikacij 1 – 5 mora zagotavljati ponud-
nik, kar pomeni, da za vse posege naroč-
nik kontaktira izključno s ponudnikom vsak
delovni dan med 7. in 16. uro. Odzivnost
servisno/vzdrževalne službe v garancij-

skem roku mora biti manjša od 3 ur, zame-
njava okvarjene opreme v manj kot 48
urah;

– naročnik si pridržuje pravico do pozi-
va za testiranje ponujene opreme. Testira-
nje opravijo delavci ponudnika v prisotno-
sti delavcev naročnika na delujoči opremi
v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pri-
stopiti k testiranju v roku 36 ur od poziva.
Testiranje se izvaja na lokaciji Informacij-
skega centra, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana;

– dobava opreme natančno po zahtevah
razpisne dokumentacije, naročnik si pridr-
žuje pravico razlage specifikacij oziroma
razpisne dokumentacije;

– oprema mora biti skladna z opremo
Zavoda;

– dodatni pogoji za specifikaciji 6 in 7:
– ponudnik mora poskrbeti za brezplač-

ni prevzem opreme v vzdrževanje pri ZZZS
pogodbenem vzdrževalcu mrežne opreme
podjetju NIL, Podatkovne komunikacije,
d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;

– slovenski atesti – certifikati za opremo
(dokaz, da je oprema nova in ne tovarniško
obnovljena);

– veljavna dokazila o nivoju sodelovanja
s proizvajalcem opreme ali distributerjem
(pogodba, certifikat) v kateri je jasno opre-
deljena pristojnost za prodajo ponujene te-
hnologije, podpora proizvajalca za prodajo
in servis;

– razpolaganje z vsaj dvema ekipama
(serviserjema) za sočasno delo na različnih
lokacijah naročnika;

– ponudnik mora razpolagati z vsaj dve-
ma strokovnjakoma za varnost.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2003, naročnik bo odločitev spre-
jel do konca maja 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnešega ponudnika z
najnižjo oceno po formuli:

Ocena je cena /(1 + vsota vseh meril
v%), kjer so merila:

– plačilni rok: 0 – 0.9%;
Dodatna merila za specifikaciji 6 in 7:
– ponujanje izobraževanja (0 – 5%)
– strokovnjaki s področja varnosti (0 –

3%)
Cena v formuli je cena posameznega

sklopa (specifikacije) opreme v ponudbi.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: sestanek s ponudniki bo v petek,
9. 5. 2003 v sejni sobi Informacijskega cen-
tra, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, soba
342/III, ob 10. uri.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 43 Ob-92307
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-20-00, tele-
faks 449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: polieti-
lenska folija, 90.000 kg.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: v pogodbe-
nem obdobju 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: Sektor za in-
vesticije in nabavo, Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, Alenka Mihur-
ko, tel. 02/449-20-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredu-
jete po telefaksu 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 predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003 ob 11. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru – sejna soba v IV. 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 izdaje računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da ni imel v zadnjih šestih me-
secih poslovanja blokiran račun več kot
5 dni, da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke, da je predložen obrazec
izjave, da sprejema pogoje iz razpisne do-
kumentacije, če blago ne ustreza zahtevam
iz razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja, odločitev do 2. 6. 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: 14. 4. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Nataša Ribizel Šket, tel.
03/896-11-70, faks 03/896-11-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo za 16.000 SIT + 20% DDV
– virmansko nakazilo na TR št.
02426-0012997176 – sklic na št. 161.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
prejemnica Nataša Ribizel Šket.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 5. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: kot 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: 8. 4. 2003.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 01-351-01-2/99 Ob-92024
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3,1310 Ribnica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-

nja kanalizacijskega sistema Trubarje-
ve ulice kanal B2 v Ribnici.

(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: Ribnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 20. 6. 2003
do 20. 9. 2003.

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

cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca, oddelek za okolje in prostor, kontaktna
oseba Alojz Pahulje, tel. 01/83-72-007.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
29. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plačljivo na ži-
ro račun številka 01304-0100005476. Do-
kazilo o plačilu mora biti priloženo ponudbi.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 5. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska ce-
sta 3, 1310 Ribnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 5. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Ribnica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah v skla-
du s pogodbo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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 o sprejemu
ponudbe: od 29. 5. 2003 do 15. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– rok izvedbe 10%,
– reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 8. 4. 2003.
Občina Ribnica

Ob-92062
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

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

pomožnega nogometnega igrišča na
ŠRC Bonifika (utrditev igralne površine,
izravnava igralne površine, položitev
umetne trave, zamenjava golov).

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

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

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

varianta “ključ v roke“.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij 2003 – av-
gust 2003, največ 90 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-

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

Zavrnitev vseh ponudb

Ob-92281
Na podlagi 77. člena ZJN-1, je naročnik

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji -
DARS d.d., zavrnil vse ponudbe ponud-
nikov, ki so pravočasno prispele na javni
razpis po odprtem postopku za AC Celje–
Ljubljana, odsek 7: Blagovica–Šentjakob od
km 0+311 do km 8+852; gradnja priključ-
ne cestninske postaje na priključku Blago-
vica na kraku “A“ in na kraku “C“, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 96-97 z dne 15. 11.
2002 (Ob-81161).

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Popravek
Št. 266-28/2003 Ob-92309

V javnem razpisu za izgradnjo nadstre-
šnic na Mednarodnem mejnem prehodu
Obrežje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 31 z dne 28. 3. 2003, Ob-90762 se
8. (a) in 9. točka pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 5. 5. 2003, do
9. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2003 ob 10. uri na naslovu: – DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000
Ljubljana, sejna soba, I. nadstropje.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št. 01/03 Ob-92016
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. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
toplovodnega in vročevodnega omrežja
med Kajuhovo in Koroško cesto v Šoš-
tanju.

(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: Šoštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek 9. 6. 2003, rok dokončanja – kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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kumentacijo se lahko dvigne oziroma za-
hteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, Jasmina Ka-
pun; za dodatne informacije pa Viljana Ton-
čiča, Samostojna investicijska služba, Ver-
dijeva 6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 13. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 tolarjev na
podračun proračuna občine št.
01250-0100005794 s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za obnovo pomož-
nega nogometnega igrišča na Bonifiki
(K4142-257/2002).

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Samo-
stojna investicijska služba, Verdijeva 10,
6000 Koper (sprejemna pisarna).

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 tolarjev.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dvo-
letno financiranje, in sicer v letu 2003 v
višini s proračunom planiranih sredstev, po
sprejetju proračuna za leto 2004 pa pre-
ostali znesek do višine pogodbene vredno-
sti. V skladu z Zakonom o javnih financah je
rok plačila posamezne situacije od 60 do
90 dni od prejema.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
bilance uspeha za zadnja tri leta ter mnenje
in izkaz bonitete specializirane institucije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be 14. 7. 2003; odločitev o sprejemu po-
nudbe predvidoma do 21. 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: 10. 4. 2003.

Mestna občina Koper

Št. 251/03 Ob-92063
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: glavni sa-
nitarni kanalski kolektor “S“ v Hrastni-

ku, del odseka S-4 in del odseka S-5, na
področju od J 34 do J 18.

(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: Občina Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust - oktober.
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. julija
7, Hrastnik, dodatne informacije - Ernest
Gričar, dipl. inž. grad., tehnični direktor.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 4. 2003
od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, št. poslovne-
ga računa 26331-0017472104.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 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: 20. 5. 2003 ob 12. uri, KSP Hra-
stnik, 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 28. 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 28. 6. 2003; naročnik bo odločitev spre-
jel najkasneje do 28. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena (70 točk), rok plačila (15 točk),
garancijski rok (15 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 4. 2003.

KSP Hrastnik, d.d.

Št. 35200-30/2002-0801 Ob-92067
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,

tel. 22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov ter gradbena dela za

sanacijo vodovoda v MČ Brezje–Dogo-
še–Zrkovci - naselje Dogoše III. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: MČ Brezje-Dogoše-Zr-
kovci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek - takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del 70
delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ma-
ribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna
(soba 210), Slovenska 40, Maribor, dodatne
informacije na voljo pri Juratič Alenki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komu-
nalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: kamor je potrebno naka-
zati znesek): 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 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: 13. 5. 2003 ob 8. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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 po-
nudba 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 dokumenta-
ciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2003.

Mestna občina Maribor
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Št. 414-10-307/01-4 Ob-92068
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija atletskega stadiona na Ptuju -
2. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: sklop 1 - preplastitev (končni sloj,
barvanje, črtanje, dobava in montaža opre-
me), sklop 2: (končni sloj, barvanje, črta-
nje), sklop 3: (dobava in montaža opreme).

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

4. Kraj izvedbe: obstoječi atletski stadi-
on na Ptuju, Čučkova 7, Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: 15. 6.
2003, konec: 30. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti,
Mestni trg 1, Ptuj, Ivan Vidovič, tel.
02/748-29-50, faks 02/748-29-98.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 5. 2003
do 12. ure - vsak delovni dan od 8. do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dobijo usposobljeni ponudniki na pod-
lagi predhodne najave in s potrdilom o vpla-
čilu 5.000 SIT na transakcijski račun Me-
stne občine Ptuj: 012960100016538, sklic
414-10-307/01-4 .

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj,
s pripisom “rekonstrukcija atletskega stadi-
ona“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda, 20. 5. 2002 ob 10. uri, Me-
stna občina Ptuj, Oddelek za družbene de-
javnosti, Mestni trg 1/III, Ptuj.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev, 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): 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
ekonomsko najugodnejša ponudba (cena  -
40 točk, zaključek del - 10 točk, reference
- 10 točk, tehnične prednosti - 40 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2003.

Mestna občina Ptuj

Št. 351-01-12/2002 Ob-92078
1. Naročnik: Občina Izola – Comune di

Isola.
2. Naslov naročnika: 6310 Izola, Son-

čno nabrežje 8, tel. 05/660-01-00, faks
05/660-01-10, e-mail: posta.oizola@izo-
la.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija vrtca VVZ Livade v prostore Ma-
tične knjižnice Izola – I. faza. Objekt je
pritličen, površina, ki se rekonstruira je ca.
630 m2.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
razpisana dela v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Izola – Livade.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je 19. 5. 2003, predvideno do-
končanje del 8. 9. 2003 (113 koledarskih
dni).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Architecta
d.o.o., 6330 Piran, Tartinijev trg 15, tel.
05/671-02-00, faks 05/671-02-08 (Vrane-
šič Nebojša, u.d.i.a., tel. 041/615-402).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas prevzema
razpisne dokumentacije od dneva te obja-
ve, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure do
25. 4. 2003. Razpisno dokumentacijo je
možno prevzeti s predložitvijo dokazila o pla-
čilu stroškov za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno nakazati 15.000 SIT z
virmanom na TRR Občine Izola pri Banki
Slovenija, št. TRR: 01240-0100006381,
Občina Izola za knjižnico.

8. (a) Datum in ur , do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 5. 2003, do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, oziroma oddati osebno v
sprejemno pisarno Občine Izola, Postojn-
ska ul. 3, Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.

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

čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,500.000 SIT, skladno z razpisnimi po-
goji.

11. Pogoji financiranja in plačila: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 9. 6. 2003. Predvideni datum
odločitve o izbiri je do vključno 14. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena ob izpolnjevanju osta-
lih pogojev razpisa (90 točk), reference
(do 10 točk). Podrobnejša merila za oceni-
tev ponudb so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2003.

Občina Izola

Št. 01-351-01-26/01 Ob-92080
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3,1310 Ribnica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-

nja vodovoda Rakitnica–Grčarice.
(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: Rakitnica - Grčarica pri
Ribnici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 20. 6. 2003
do 15. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca, oddelek za okolje in prostor, kontaktna
oseba Alojz Pahulje, tel. 83-72-007.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
10. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT plačljivo na ži-
ro račun številka 01304-0100005476. Do-
kazilo o plačilu mora biti priloženo ponudbi.

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

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska ce-
sta 3, 1310 Ribnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 6. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Ribnica.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah v skla-
du s pogodbo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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 o sprejemu
ponudbe: od 10. 6. 2003 do 19. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– rok izvedbe 10%,
– reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 9. 4. 2003.
Občina Ribnica

Ob-92109
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

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

pisarn na Verdijevi 4 v Kopru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

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

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo se lahko dvigne oziroma
zahteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper; za dodatne
informacije pa Viljana Tončiča, Samo-
stojna investicijska služba, Verdijeva 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 12. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 tolarjev na podračun
proračuna občine št. 01250-0100005794, s
pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za
obnovo pisarn na Verdijevi 4, K351-3/2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 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: 13. 5. 2003 ob 14. uri v spodnji sej-

ni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
mnenje in izkaz specializirane institucije (bo-
niteta).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve naročnika je
20. 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: 10. 4. 2003.

Mestna občina Koper

Št. 466 Ob-92120
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, SI –

4224 Gorenja vas.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet

javnega naročila je ureditev odvodnje po-
vršinskih voda na vplivnem območju ja-
lovišča Boršt. Jalovišče obtekata dva po-
toka, in sicer Zahodni in Vzhodni potok.
Zaradi zahtev sanacije jalovišča je potrebno
oba potoka urediti na način, da bo prepre-
čena erozija in zatekanje izvirnih vod na ob-
močje odlagališča. Ureditve so predvidene
od izvira do spodnjega roba odlagališča,
oziroma pripadajočih objektov. Površinske
vode in izvirne vode z območja jalovišča
niso predmet javnega naročila.

(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: Rudnik Žirovski vrh
d.o.o., Todraž 1, SI – 4224 Gorenja vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij 2003 – de-
cember 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sl consult
d.o.o., Kersnikova 6, SI – 1000 Ljubljana;
kontaktna oseba: Urša Pavčič, tel.
01/234-00-80, faks 01/234-00-87, e-ma-
il: sl.consult@sl-consult.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave, vsak delovni dan, po predhodni tele-
fonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo znaša 24.000 SIT. Ponudnik
mora za dvig razpisne dokumentacijie pred-
ložiti fotokopijo potrdila o plačilu, s katerim
dokazuje plačilo razpisne dokumentacije.
Znesek vplačajte na TRR svetovalnega in-
ženirja pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., št.
33000-6617471620, z namenom plačila
“Ureditev površinske odvodnje zalednih vo-
da jalovišča Boršt“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh d.o.o., To-
draž 1, SI – 4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. maj 2003, ob 11. uri, v prostorih
Rudnika Žirovski vrh d.o.o., Todraž 1, SI –
4224 Gorenja vas.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila začasne mesečne situacije je 60 dni
po potrditvi situacije s strani nadzornega
inženirja in končne situacije 90 dni po potr-
ditve situacije s strani nadzornega inženirja.

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
bi skupina ponudnikov predložila skupno
ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki je
predmet tega javnega razpisa.

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

1. da je v zadnjem dopolnjenem in teko-
čem letu pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbene obveznosti do naročnika iz prej-
šnjih pogodb na podlagi javnih razpisov,

2. da njegova ponudbena vrednost ne
presega orientacijske vrednosti javnega raz-
pisa za več kot 10%,

3. da je v zadnjih petih letih izvedel vsaj
2 projekta, podobna razpisanim delom, kar
pomeni sanacija vodotokov. Ponudnik mora
predložiti referenčna potrdila,

4. da zagotavlja minimalno kadrovsko za-
sedbo, kar pomeni:

– vodja projekta z opravljenim strokov-
nim izpitom v skladu z Zakonom o graditvi
objektov,

– vodja gradbišča z opravljenim strokov-
nim izpitom v skladu z Zakonom o graditvi
objektov,

– delovodja z opravljenim strokovnim
izpitom v skladu z Zakonom o graditvi ob-
jektov.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj (opcija) do 20. avgusta 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del – 80%,
2. reference ponudnika za področje raz-

pisanih del – 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik in svetovalni inženir bosta
izvedla informativni sestanek in ogled grad-
bišča dne 6. maja 2003, ob 10. uri, na
naslovu naročnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Rudnik Žirovski vrh d.o.o.

Št. 1 Ob-92125
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Kongresni trg 12,

1000 Ljubljana, tel. 01/24-18-500.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

dvoriščne fasade deželnega dvorca, se-
deža Univerze v Ljubljani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kongresni
trg 12.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2003
do 30. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: PRO 55, Biro
za projektiranje in inženiring, d.o.o.,Ljublja-
na, Ziherlova 2, kontaktna oseba Majda Ste-
iner, tel. 01/283-55-96.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame proti predloži-
tvi dokazila o vplačilu stroškov priprave raz-
pisne dokumentacije od ponedeljka do pet-
ka med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroški razpisne do-
kumentacije so 12.000 SIT (DDV je vklju-
čen v ceni) in jih je potrebno nakazati na
transakcijski račun PRO 55, d.o.o., št.
02045-0018300114.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: PRO 55, Biro za projektiranje
in inženiring, d.o.o., Ziherlova 2, 1000 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 13. 5.
2003 ob 13. uri na Rektoratu Univerze v
Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
I. nadstropje, soba 77-78.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snot ponudbe je potrebno predložiti ban-
čno garancijo v višini 3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela se
bodo plačevala po dejansko opravljenem de-
lu na podlagi izstavljenih mesečnih situacij, na
podlagi knjige obračunskih izmer in enotnih
cen, navedenih v ponudbenem predračunu.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupina ponud-
nikov mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno oprede-
liti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo 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: pogoje določa razpisna
dokumentacija.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena, rok za izvedbo naročila,
reference ponudnika. Točkovanje posamez-
nih meril je opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: ni bilo predhodnega
razpisa.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Univerza v Ljubljani

Št. 1 Ob-92127
1. Naročnik: Občina Selnica ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 4,

2352 Selnica ob Dravi, tel. 02/67-30-202
ali 02/67-30-204, faks 02/67-30-214,
e-mail: obcina.selnica@kksonline.com.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na dela preureditve in prizidka kuhinje
vrtca v Selnici ob Dravi.

(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: Mariborska cesta 30,
2352 Selnica ob Dravi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 19. 6. 2003
do 15. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Selni-
ca ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica
ob Dravi, kontaktna oseba Slobodan Tata-
lovič, tel. 02/67-30-202 ali 02/67-30-204,
faks 02/67-30-214, e-mail: obcina.selni-
ca@kksonline.com.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
18. 4. 2003 dalje, vsak delovni dan med 8.
in 12. uro do oddaje ponudbe.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT lahko ponud-
niki poravnajo na transakcijski račun
01378-0100009222, sklicna številka
003-120-11.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Selnica ob Dravi –
sprejemna pisarna, Slovenski trg 4, 2352
Selnica ob Dravi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003, ob 10. uri v sejni sobi
Občine Selnica ob Dravi.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
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: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Občina Selnica ob Dravi

Št. 403-12/02 Ob-92162
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Občina Škofja Lo-

ka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

GOI pri adaptaciji vrtca Čebelica za po-
trebe devetletke OŠ Škofja Loka – Me-
sto v Škofji Loki.

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

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

4. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe – junij 2003, dokonča-
nje 23. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Domplan d.d.
Kranj, Bleiweisova 14, 4000 Kranj, pri Voj-
tehu Koblarju, dodatne informacije Aleš Ro-
bič, tel. 041/647-424.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 4. 2003
do 16. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije v višini 5.000 SIT je potrebno
nakazati na transakcijski račun podjetja
Domplan d.d. 07000-0000552311.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 21. 5. 2003 do
10.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Škofja Loka (5. nadstropje, št. 31),
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila po mesečnih situacijah v skladu z
razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): izvajalska po-
godba z glavnim izvajalcem.

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-
snih pogojev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 30
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
rok o sprejemu ponudbe je 15 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: 70%
ponudbena cena,15% garancijski roki, 15%
potrjene reference s področja izvedbe del.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektna dokumentacija je na raz-
polago na podjetju Domplan d.d. Kranj,
Bleiweisova 14, 4000 Kranj (obvezna pred-
hodna najava).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2003.

Občina Škofja Loka

Ob-92172
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

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

no opremljanje dela območja ZN “Ob
Kolodvorski“ v Kopru.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 10. 6. 2003
do 31. 8. 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; za dodatne in-
formacije pa Tatjana Lečič, Samostojna in-
vesticijska služba, Verdijeva 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 21. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na podračun
proračuna občine št. 01250-0100005794
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za komunalno opremljanje dela območja ZN
“Ob Kolodvorski“ v Kopru, K3512-3/2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2003 do
vključno 10. 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: 22. 5. 2003 ob 14. uri v spodnji
sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: za ugotovitev finančne in po-
slovne sposobnosti bo naročnik zahteval mne-
nje in izkaz specializirane institucije (boniteta).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve naročnika je
29. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 21 z dne
28. 2. 2003, Ob-89067.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Mestna občina Koper

Ob-92173
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

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

no opremljanje dela območja ZN “Žu-
sterna III“ v Kopru.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: od 16. 6. 2003
do 31. 12. 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; za dodatne in-
formacije pa Tatjana Lečič, Samostojna in-
vesticijska služba, Verdijeva 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 21. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na podračun
proračuna občine št. 01250-0100005794
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za komunalno opremljanje dela območja ZN
“Žusterna III“ v Kopru, K3512-1/2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2003 do
vključno 10. 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: 22. 5. 2003 bo 13. uri v spodnji
sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
mnenje in izkaz specializirane institucije (bo-
niteta).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve naročnika je
2. 6. 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: 11. 4. 2003.

Mestna občina Koper

Št. 41405-00032/2003 0400 01 Ob-92184
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
fasad na objektih OŠ Prežihovega Vo-
ranca, Gosposvetska 10, Maribor, OŠ
Malečnik, Malečnik 10, Maribor, OŠ Iva-
na Cankarja – podružnica Košaki, Šen-
tiljska 41/a, Maribor, Vrtec Ivana Glin-
ška – enota Gledališka, Gledališka 6,
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Maribor, Vrtec Koroška vrata – enota
Brestrnica, Na gaj 4, Brestrnica (ocenje-
na vrednost 29,500.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 26. 6. 2003
do 20. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, kontaktni osebi Ferdo Jehart, tel.
02/22-01-315 in Jolanda Bizjak, tel.
02/22-01-314.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za od-
dajo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah
in praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na tran-
sakcijski račun št. 01270-0100008403 v
višini 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV) z na-
menom nakazila “Pristojbina za javni razpis
– Fasade“.

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: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Oddelek za družbene dejavno-
sti, 2000 Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2003, ob 13. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 6. 2003, 23. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 41405-00034/2003 0400 01 Ob-92185
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
tal v objektih OŠ Borisa Kidriča, Žolgar-
jeva 4, Maribor, OŠ Toneta Čufarja, Zr-
kovska 67, Maribor, OŠ Angela Besed-
njaka, Celjska ulica 11, Maribor, Vrtec
Otona Župančiča – enota Oblakova,
Oblakova 5, Maribor (ocenjena vrednost
8,800.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 30. 6. 2003
do 20. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, soba 343/III, kontaktni osebi sta
Ferdo Jehart, tel. 02/22-01-315 in Jolanda
Bizjak, tel. 02/22-01-314.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na tran-
sakcijski račun št. 01270-0100008403 v
višini 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV) z na-
menom nakazila “ Pristojbina za javni razpis
- obnova tal“.

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: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Oddelek za družbene dejavno-
sti, 2000 Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2003, ob 13. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

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

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

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

sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003, 19. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 41405-00002/2003 0400 01 Ob-92187
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
kletnih prostorov Mariborske knjižnice
Maribor, Rotovški trg 2, Maribor (oce-
njena vrednost 23,500.000 SIT – cena
brez DDV).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka gradnje je 2. 7. 2003, datum
predvidenega dokončanja gradnje je 29. 9.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, soba 343/III, kontaktna oseba je Jo-
landa Bizjak, tel. 02/22-01-314.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpi-
sne dokumentacije vplača znesek na TRR št.
01270-0100008403 v višini 5.000 SIT (v ce-
ni je zajet DDV) z namenom nakazila “Pristoj-
bina za javni razpis - Mariborska knjižnica“.

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: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Oddelek za družbene dejavno-
sti, 2000 Maribor, Ul. heroja Staneta 1, so-
ba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2003, ob 11. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 41405/00031/2003 0400 01 Ob-92188
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
oken na objektih osnovnih šol in vrtcev.

Ocenjena vrednost je 71,000.000 SIT
brez DDV, in sicer:

1. OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2,
Maribor,

2. OŠ Borcev za severno mejo, Ul. bor-
cev za severno mejo 16, Maribor,

3. OŠ Borica Kidriča, Žolgarjeva 4, Ma-
ribor,

4. OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67,
Maribor,

5. OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška
c. 62, Limbuš,

6. OŠ Angela Besednjaka, Celjska 11,
Maribor,

7. OŠ Janka Padežnika, Iztokova 6, Ma-
ribor,

8. OŠ Maksa Durjave, Ruška cesta 15,
Maribor,

9. OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersni-
kova 10, Maribor,

10. OŠ Ivana Cankarja - podružnica Ko-
šaki, Šentiljska 41/a, Maribor,

11. OŠ Prežihovega Voranca, Gospo-
svetska 10, Maribor,

12. Kulturno prireditveni center Narodni
dom Maribor, Ul. kneza Koclja 9, Maribor,

13. Vrtec Borisa Pečeta, Enota Tomši-
čeva, Tomšičeva 32, Maribor,

14. Vrtec Jožice Flander, Enota Focho-
va, Fochova 51, Maribor,

15. Vrtec Koroška vrata, Enota Smeta-
nova, Smetanova 34/a, Maribor,

16. Vrtec Koroška vrata, Enota Brestrni-
ca, Na gaju 4, Brestrnica,

17. Vrtec Studenci, Enota Limbuš, Šol-
ska 25, Limbuš.

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

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
26. 6. 2003, dokončanje del 20. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, kontaktni osebi Jolanda Bizjak,
tel. 02/22-01-314 in Ferdo Jehart, tel.
02/22-01-315.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403, v višini 5.000 SIT
(v ceni je zajet DDV) z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis - obnova oken“.

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: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2003, ob 11. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: so
zahtevana in so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 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): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno 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: 11. 4. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 41405/00030/2003 0400 01 Ob-92189
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-
va strešnih kritin na objektih osnovnih
šol in vrtcev.

Ocenjena vrednost je 19,600.000 SIT
brez DDV.

1. Zveza prijateljev mladine, Razlagova
16, Maribor,

2. OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvet-
ska 10, Maribor,

3. OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersni-
kova 10, Maribor,

4. OŠ Borcev za severno mejo, Ul. bor-
cev za severno mejo 16, Maribor,

5. OŠ Tabor II., Klinetova 18, Maribor,
6. Vrtec Borisa Pečeta, Enota Melje, Kr-

čevinska ul. 10, Maribor,
7. Vrtec Pobrežje, Enota Mojca, Želez-

nikova 24, Maribor,
8. Vrtec Studenci, Enota Iztokova, Ža-

botova 10, Maribor.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena oddaja za vsak ob-
jekt posebej.

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
26. 6. 2003, dokončanje del 20. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Mari-
bor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kon-
taktni osebi Jolanda Bizjak, tel. 02/22-01-314
in Ferdo Jehart, tel. 02/22-01-315.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek za TRR
št. 01270-0100008403, v višini 5.000 SIT
(v ceni je zajet DDV) z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis - strehe“.

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: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2003, ob 11. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 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): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003, 31. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno 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: 11. 4. 2003.

Mestna občina Maribor

Ob-92218
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o.
2. Naslov  naročnika:  Savska  34,

1230 Domžale, tel. 01/72-95-440 faks
01/72-95-450.

3. (a) Opis in obseg gradnje: investi-
cijska vzdrževalna dela na vodovodu ob
Kamniški Bistrici v Jaršah.

(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: Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. junija 2003
do 1. septembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mitja Veter-
šek; tel. 01/72-95-440.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. maj 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: 23. maj 2003 do 12. ure.

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

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: referen-
ce, cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Št. 05/03 Ob-92237
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja elektrokabelske kanalizacije po Vr-
hovčevi, Njegoševi in Ilirski ulici v Ljub-
ljani:

– gradbena dela in
– obrtniška 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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je meseca junija 2003 in dokon-
čanje teh del predvidoma v treh 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.
01/23-04-000, 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 26. 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: 23003371-05-03, z ob-
vezno navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 26. 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., Slu-
žba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis št. JN 05/03
– Ponudba za izgradnjo elektrokabelske ka-

nalizacije po Vrhovčevi, Njegoševi in Ilirski
ulici v Ljubljani, – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 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 predlo-
žiti 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: go-
tovinsko 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:

v redni izpis registracije ponudnika
pri pristojnem organu, ki odraža zadnje sta-
nje ponudnika, oziroma samostojni podjet-
nik priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši
od 30 dni,

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 ponud-
nika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zad-
njih 5 letih pred objavo naročila ni bila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,

· dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

dokazilo o poravnanih davkih, pri-
spevkih in drugih obveznih dajatvah, v skla-
du s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

BON 1 za zadnje poslovno leto po-
nudnika, ki ni starejši od 30 dni, oziroma za
samostojnega podjetnika davčno odmero za
zadnje poslovno leto in potrdilo poslovne
banke o podjetnikovi solventnosti, ne sta-
rejši od 30 dni,

neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji (če njegova ponudbena vre-
dnost 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 pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),

· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v ga-
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rancijski dobi v višini 10% pogodbene vre-
dnosti (po predloženem vzorcu v RD),

· pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proiz-
vode in o ugotavljanju skladnosti, o posre-
dovanju tehničnih informacij, zagotovitvi
garancij,

· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

· pisno izjavo ponudnika, da zakon po-
djetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,

· pogodbo s podizvajalcem, oziroma po-
godbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,

· pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravoča-
sno poravnal svoje zapadle poslovne ob-
veznosti do njih, ne starejše od 30 dni,

· pisno izjavo ponudnika, oziroma nje-
govega podizvajalca o sposobnosti in
usposobljenosti, s katero dokazuje zado-
stno prosto kadrovsko zmogljivost uspo-
sobljenih delavcev (s priloženim seznamom
delavcev za izvedbo naročila in z navedbo
njih strokovne usposobljenosti) ter zado-
stno tehnično opremljenost za izvedbo na-
ročila, kar dokazuje s spiskom svoje grad-
bene mehanizacije,

· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le doku-

menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponud-
nika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodi-
šče določitve starosti dokumentov se upoš-
teva datum odpiranja ponudb.

Pridobitev dokumentov pod oznako 
velja tudi za eventualnega podizvajalca za
gradbena dela in morajo biti predloženi v
originalu ali kot fotokopije, ustrezno žigosa-
ni 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 (77%

delež),
– potrjene reference (15% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO 9001 oziroma

9002 ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovane do 20. maja 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 14. aprila 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 35100-0008/03 Ob-92243
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Občina Radovlji-

ca, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
faks 04/531-46-84.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev in adaptacija zgradbe Občine Ra-
dovljica.

(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: Radovljica, Gorenjska
cesta 19.

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

končanja ali čas izvedbe: 7. 7.2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Ra-
dovljica, Boris Marčetič, za razpisno doku-
mentacijo, tel. 04/537-23-00 in Sonja
Kunčič, 041/846-992, za projektno doku-
mentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 4. 2003
do 14. 5. 2003 vsak delovni dan med 9. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 01302-0100007805, sklic na
številko 00 1223-713000.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: opcija ponudbe 60
dni. Predvideni rok o sprejemu odločitve o
izbiri 1. 6. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Občina Radovljica

Ob-92245
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-
škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-670,
telefaks 01/58-89-609.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na dela pri izgradnji vročevodnega
omrežja za priključitev objektov na ob-
močju Kosez - 1. del.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: rok začetka del:
1. julij 2003, rok za dokončanje: 31. avgust
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko
2, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno do-
kumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib,
u.d.i.gr., tel. 01/58-89-670.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času, nave-
denem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se
nakaže na transakcijski račun Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775 pri Slovenski inve-
sticijski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem
na št. 600-16-03. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 22. 5. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je možno poslati
po pošti na naslov Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti ose-
bno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljublja-
na, pritličje, Odsek za logistiko 2. Kuverte
morajo biti opremljene tako kot je navede-
no v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 22. 5. 2003, ob
13. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 62, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
6,000.000 SIT, z veljavnostjo do 9. 7.
2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku najmanj 45 dni od datuma uradno
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evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.

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

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

– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izo-

brazba,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 7. 2003, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 30. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-92248
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-670,
telefaks 01/58-89-609.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela pri izgradnji vročevodnega omre-
žja za oskrbo območja Vič - I. faza, od-
sek do FMF.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: rok začetka del:
takoj po podpisu pogodbe, rok za dokon-
čanje: v roku 45 koledarskih dni.

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 Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko
2, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno do-
kumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib,
u.d.i.gr., tel. 01/58-89-670.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času, nave-
denem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se
nakaže na transakcijski račun Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775 pri Slovenski inve-
sticijski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na
št. 600-10-03. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 21. 5. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je možno poslati
po pošti na naslov Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti ose-
bno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljublja-
na, pritličje, Odsek za logistiko 2. Kuverte
morajo biti opremljene tako kot je navede-
no v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 21. 5. 2003, ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 62, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,200.000 SIT, z veljavnostjo do 9. 7.
2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku najmanj 45 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.

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

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

– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izo-

brazba,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 7. 2003, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 30. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-92250
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-670,
telefaks 01/58-89-609.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela pri izgradnji vročevodnega omre-
žja za priključitev objektov na območju
Kosez - 1. del.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: rok začetka del:
1. julij 2003, rok za dokončanje: 20. avgust
2003.

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 Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, Odsek za logistiko
2, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno do-
kumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib,
u.d.i.gr., tel. 01/58-89-670.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času, nave-
denem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se na-
kaže na transakcijski račun Javnega po-
djetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775 pri Slovenski investi-
cijski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na
št. 600-17-03. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 22. 5. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti ose-
bno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
pritličje, Odsek za logistiko 2. Kuverte mo-
rajo biti opremljene tako kot je navedeno v
navodlih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 22. 5. 2003, ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 62, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
9,500.000 SIT, z veljavnostjo do 9. 7. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
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lo v roku najmanj 45 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.

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

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

– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izo-

brazba,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 7. 2003, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 30. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 027-403-01 Ob-92275
1. Naročnik: Občina Gorenja vas – Po-

ljane.
2. Naslov naročnika: Občina Gorenja

vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas; tel. 04/518-31-00, faks
04/518-31-01.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
in asfaltiranje cest v Občini Gorenja vas
– Poljane.

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

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

4. Kraj izvedbe: Občina Gorenja vas –
Poljane.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: v začetku julija;
konec oktobra.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gore-
nja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, Ivan Petrovčič, tel.
04/518-31-02, e-mail: ivo.petrovcic@obci-
na-gvp.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od dneva obja-
ve tega razpisa do 29. 5. 2003, ponede-
ljek, sreda, petek od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo proti plačilu

10.000 SIT na zakladniški naročnika št.
01227-0100007212 BS, sklic na št. 045.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti 29. 5. 2003 do 12. ure, ne glede
na vrsto prinosa.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gorenja vas – Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj opiranja ponudb:
29. 5. 2003 ob 12.30, v sejni sobi Občine
Gorenja vas – Poljane.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe je potrebno pre-
dložiti bančno garancijo v višini 10% vre-
dnosti ponudbene cene in mora veljati še
30 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrše-
vanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
prejema situacije v tajništvu Občine Gore-
nja vas – Poljane.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z Za-
konom 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 80 točk, reference 5%, garancij-
ska doba 15 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije dobijo interesenti pri Iva-
nu Petrovčiču, Občina Gorenja vas – Polja-
ne, tel. 04/518-31-02.

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

18. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Občina Gorenja vas – Poljane
Občinska uprava

Št. 9/55 Ob-92277
1. Naročnik: Komunala Koper d.o.o.-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
fekalnega zbiralnika Zore Perello Godi-
na - Č2 v Kopru.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: sedem mesecev
od uvedbe izvajalca v delo.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 23. 4. 2003 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 38.400 SIT (z upoštevanim
DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni Komunale Koper ali na transakcij-
ski račun št. 10100-0034659356 pri Ban-
ki Koper d.d. z navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 5. 2003 do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 5.
2003, v sejni sobi na sedežu podjetja Ko-
munale Koper d.o.o., Ul. 15. maja 4, Ko-
per, ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 30. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba.

Navedba meril:
a) ponudbena cena,
b) najugodnejši garancijski rok,
c) plačilni pogoji,
d) rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: zahteva za objavo je bila poslana
14. 4. 2003.

Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.
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Št. 110-1/03 Ob-92279
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: HC Raz-
drto - Vipava, Rebernice; gradnja viaduk-
ta 6-1/1 Boršt I med km 1.3+77 in km
1.5+27, dolžine ca. 150 m ter širine
21,08 m, in sicer: I. faza - desni objekt
(temeljenje, podporna in prekladna kon-
strukcija, vozišče in oprema) skupaj s
temeljenjem in krajnimi oporniki levega
objekta; II. faza - levi objekt (stebri in
prekladna konstrukcija, vozišče in opre-
ma) brez temeljenja.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: v okviru I. fa-
ze del je vključena tudi izdelava ustreznega
projekta za pridobitev gradbenega dovolje-
nja (PGD) in projekta za izvedbo del (PZI) za
celoten viadukt (desni in levi del).

4. Kraj izvedbe: HC Razdrto - Vipava;
Rebernice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok za dokonča-
nje I. faze del navedenih pod točko 1.1 je
12 mesecev za popolno dokončanje desne
polovice viadukta ter temeljenje in krajne
opornike leve polovice viadukta po prejemu
obvestila Inženirja, da lahko prične z deli.

Rok za dokončanje II. faze del navede-
nih pod točko 1.1 je 9 mesecev za popolno
dokončanje leve polovice viadukta po pre-
jemu obvestila Inženirja, da lahko prične z
deli.

Dela v okviru II. faze se bodo izvajala z
določenim časovnim zamikom po dokonča-
nju del iz I. faze.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.28, kon-
taktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/30-68-204, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije po-
sreduje Robert Oblak, univ. dipl. inž. grad.
- DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., tel.
04/280-88-06 faks 01/280-88-09.

(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: 50.000 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“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo

ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 6. 2003 do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 6.
2003 ob 10. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 18,300.000 SIT. Veljavnost bančne
garancije mora biti najmanj 172 dni po pote-
ku skrajnega roka za predložitev ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.
in kredita Republike Italije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot ob-
vezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za pre-
dložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 18. 7. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni razpis je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 7. 2.
2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-92280
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address, Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.

3. (a) Type and scope of construction
works: MW Razdrto – Vipava; Rebernice;
Construction of the viaduct 6-1/1 Boršt
I between km 1,3+77 and km 1,5+27,
in the length of about 150.00 m and the
width of 21.08 m comprising of:

Phase I - the right structure (foundation,
supporting structure and superstructure,
pavement and furniture) together with foun-
dation and abutments of the left structure;

Phase II – the left structure (support col-
umns and superstructure, pavement and fur-
niture) without foundation.

(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of ten-
dering for one group, several groups or ev-
erything together: The work shall be
awarded together as a whole.

(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is in-
cluded: Within the Work Phase I is incorpo-
rated also the implementation of adequate
drawings for obtaining the building permit
(PGD) and drawings for the project imple-
mentation (PZI) for the whole viaduct (the
right and the left part).

4. Location of the performance of
Works: MW Razdrto – Vipava; Rebernice.

5. Acceptability of alternatives: In accor-
dance with the tender specifications.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works:

The Completion Period for the Works of
Phase I tendered under Clause 1.1 shall be
12 months for an overall completion of the
right half of the viaduct, and the foundation
and abutments of the left half of the via-
duct, counted from the day the Contractor
receives a notice by the Engineer that he
may commence with the Works.

The Completion Period for the Works of
Phase II tendered under Clause 1.1 shall
be 9 months for an overall completion of
the left half of the viaduct counted from the
day the Contractor receives a notice by the
Engineer that he may commence with the
Works. Works within Phase II shall be car-
ried out with a certain time delay after the
completion of Works under Phase I.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: DDC
Consulting & Engineering Ltd., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, room no. 1.28; the
contact person is Oto Rubinič, B.Sc.
C.Eng., phone: 01/30-68-204, fax
01/30-68-206.

(b) The date from which tender docu-
mentation can be requested: The tender
documentation will be available every work-
ing day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.

(c) Bidders can obtain tender documen-
tation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 50,000.00 (VAT included),
or in equivalent amount paid in any convert-
ible currency.

Payments should be made by transfer
to the bank account number TRR:
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
Banka for payments in SIT or, for payments
in other foreign currencies, to bank giro
account no. 51774/7 at Nova Ljubljanska
Banka d.d., Ljubljana. The beneficiary shall
be DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o (DDC Con-
sulting & Engineering Ltd.), with a note
attached: “For tender documentation”.

8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: Only those Bids handed in by 9:00
am on 3rd June 2003 at the latest will be
accepted.
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(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engi-
neering Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana;
Vložišče (mail room).

9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on 3rd June 2003 at 10 am at
this address: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o
(DDC Consulting & Engineering Ltd.),
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, conference
room no 1.18.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable Bid Security, if required in this pro-
cedure: The Bid must be accompanied by
a Bid Security in the amount of SIT
18,300,000.00 Validity of the Bank Guar-
antee is 172 days upon the expiration of
the final deadline for submission of Bid.

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the proper funds of the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by the Autovie Venete S.p.A., Italy

The way of payment with deadlines is
defined in the sample of the Contract being
a compulsory constituent part of the bid-
ding documents.

12. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has
been selected as the most favourable (Pub-
lic Procurement Act, Article 47): In accor-
dance with the tender specifications.

13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualifica-
tion, apart from the general provisions of
Articles 41 and 43 of the Public Procure-
ment Act: In accordance with the tender
specifications.

14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: Validity of the Bid is
142 days upon the expiration of the final
deadline for submission of Bid. The antici-
pated decision date on the Acceptance of
Bid is 18th July 2003.

15. Criteria of Bid evaluation: Criteria for
the selection of the most favourable Bidder
is: The lowest price when other bidding con-
ditions are complied with.

16. Possible other information about the
tender: /

17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available.
The previous Public tender was published
on 7th February 2003 Off. Gazette No.
13/03.

18. Date of submitting the request for
publication: 11st April 2003.

Motorway Company
in the Republic of Slovenia

DARS d.d.

Št. 02/2003 Ob-92301
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

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

in zamenjava fontan na pokopališčih

pod upravo JP Žale po priloženih speci-
fikacijah na način, kot je to navedeno v
projektu oziroma popisu del.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvide-
na - posel se oddaja kot celota najugodnej-
šemu ponudniku.

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

4. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: 80 dni od podpi-
sa pogodbe oziroma najkasneje do 30. 9.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo: Žale
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 1.
nadstropje, soba 11, kontaktna oseba: Ro-
bert Martinčič. Razpisno dokumentacijo je
mogoče brezplačno dobiti tudi na internetu
na naslovu: http://www.praetor.si (podro-
čje Javna naročila).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig raz-
pisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delov-
ni dan od 8. do 12. ure v tajništvu ali na
internetnem naslovu: http://www.praetor.si
(v rubriki javna naročila).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Žale d.o.o., Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 11 (taj-
ništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003 ob 12.30, na naslovu:
Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljublja-
na, 1. nadstropje, soba 10.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal spo-
sobnost, kot je navedeno v nadaljevanju po-
nudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v na-
daljevanju (vsi pogoji so označeni s K ali V.
K pomeni, da morajo v primeru podizvajal-
cev ali partnerjev vsi sodelujoči kumulativno
izpolnjevati pogoj, V pa, da mora vsak od
sodelujočih izpolnjevati ta pogoj).

A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti

razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih

podatkov ter netočnih ali nepopolnih podat-
kov v bistvenih elementih (V).

2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega registra, obrtno dovoljenje) mo-
ra biti razvidna registracija in obrtno dovo-
ljenje za opravljanje naslednjih dejavnosti:
45.210 Splošna gradbena dela (razvidno iz
prilog 1 in 2) (K).

3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2000
do vključno 2003, ki bi kazale na nezanes-
ljivost poslovanja s področja predmeta jav-
nega naročila, dosedanje slabe izkušnje na-
ročnika pri poslovanju s ponudnikom s po-
dročja predmeta javnega naročila, ki so ime-
le za posledico prekinitev pogodb s
področja predmeta javnega naročila, uve-
ljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvi-
dno iz obrazca prijava) (V).

4. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, ima porav-
nane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ka-
tere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji
(razvidno iz potrdila o poravnanih davčnih
obveznostih – priloga 3) (V).

5. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacij-
ski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(razvidno iz ustreznega potrdila sodišča –
priloga 4) (V).

6. V preteklih petih letih pred objavo te-
ga javnega naročila zoper vodstvene delav-
ce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila (razvidno iz potrdil Mi-
nistrstva za pravosodje ter lastne izjave –
priloge 5, 6 in 7) (V).

7. Poslovanje na razpisanem področju,
kar ponudnik izkaže z naslednjimi referen-
cami (iz obrazca “prijava“ ter priloge 11):
ponudnik mora izkazati, da je od 1. 1. 1998
do dneva oddaje ponudbe izvedel vsaj 2
posla (dobava in montaža fontan – kjerkoli,
ne nujno na pokopališčih), pri čemer je po-
samezen posel vreden vsaj 5 mio SIT –
manjše reference se ne seštevajo (K).

B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad poslovnih računov v zad-

njih 6 mesecih (razvidno iz podatkov prilog
8 in 9) (V).

2. V letu 2002 so prihodki ponudnika
znašali vsaj 1,5-kratnik vrednosti ponudbe
(razvidno iz podatkov prilog 8 in 9) (K).

C) Na področju kadrov in opremljenosti:
1. Ponudnik ima dva redno zaposlena

kadra za montažo fontan (razvidno iz obraz-
ca Prijava) (K).

2. Iz opisa delovnih sredstev (obrazec
prijava) mora biti razvidno, da ponudnik raz-
polaga z delovnimi sredstvi, ki mu bodo
omogočala izvedbo posla (K).

3. Rok izvedbe je 80 dni od podpisa
pogodbe oziroma najkasneje do 30. 9.
2003 (K).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 5. avgusta 2003. Predvideni
datum odločitve: 15. junij 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje
(pravilne, primerne in sprejemljive ponud-
be), bo izbrana ponudba ponudnika z najni-
žjo skupno ceno, kot jo bo ponudnik nave-
del v predračunu.

Če bo imelo več ponudb ponudnikov, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje enako ce-
no bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil
krajši rok dobave in izvedbe (razvidno iz
obrazca “Ponudba in predračun“).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisna dokumentacija, odgovori,
morebitne spremembe in dopolnitve ter po-
pravki bodo na voljo na internetu na naslo-
vu: http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila). Komunikacije s ponudniki o vpra-
šanjih v zvezi z vsebino javnega naročila
potekajo pisno ali preko interneta. Vpraša-
nja pošljite na naslov: Žale d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, s pripisom
“Vprašanje za razpis 01/2003“ (če se poš-
ta prinese osebno, se odda v tajništvu) ali
preko spletne strani na naslovu
http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja
in odgovori). Za vprašanja, ki ne bodo tako
oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje
odgovorjeno.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2003.

Žale javno podjetje, d.o.o.

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

Št. 1/2003 Ob-92031
1. Naročnik: Živilska šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Živilska šola Mari-

bor, Park mladih 3, 2000 Maribor, tel.
02/331-34-32, faks 02/331-30-48, el. na-
slov: zivilska-sola.mb@guest.arnes.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje prosto-
rov - storitve po prilogi 1A, točka 14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja storitve v celoti.

5. Kraj izvedbe: prostori Živilske šole
Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: do konca leta
2004, nato bo uporabljen postopek s po-
gajanji brez predhodne objave po 2. točki
97. člena Zakona o javnih naročilih, ki omo-
goča podaljšanje pogodbe do treh let.

skem polju v okvirnem znesku 724 mio
SIT, storitev I A-6a in b.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki izdelajo ponudbo v dveh va-
riantah.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: avgust 2003, 15
oziroma 20 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Mi-
klavž na Dravskem polju, tajništvo Bitenc
Jasna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 4. 2003
do 16. 5. 2003, od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, na transakcij-
ski račun št. 01369-0100009566.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2003, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Drav-
skem polju.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2003, ob 11. uri, na sedežu
občine, sejna soba v mansardi, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju.

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

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejše (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu, iz katere je raz-
vidno kdo od ponudnikov je pooblaščen za
podpis pogodbe in kakšna so njihova med-
sebojna razmerja.

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

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa,

– da je ponudnik v zadjih treh letih izve-
del vsaj eno tovrstno storitev v vrednosti
nad 50 mio SIT,

– dovoljenje Banke Slovenije za oprav-
ljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje
predpisano ali potrdilo banke, da ima do-
stop do kreditne linije v višini najmanj 724
mio SIT,

– da ponudnik zagotavlja enakomerno
odplačilo glavnice in obresti za ves čas tra-
janja pogodbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni predpisana.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo šole,
kontaktna oseba Bernarda Marot.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z DDV)
na račun šole, odprt pri UJP Slovenska Bistri-
ca, št. 01100-6030702366.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. maj 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Živilska šola Maribor, Park mla-
dih 3, 2000 Maribor, osebno ali pošti.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. maj 2003 ob 12. uri na sedežu
naročnika.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dni po prejemu računa, predplačila niso
možna.

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 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: v skladu
z razpisno dokumetacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 7. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 5.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitev – do 35 točk, spreminjanje cene –
do 10 točk, plačilni pogoji – do 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2003.

Živilska šola Maribor

Št. 41405-00005/2003 0001 01 Ob-92169
1. Naročnik: Občina Miklavž na Drav-

skem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204

Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-20,
e-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: finančni leasing
za objekt Osnovna šola Miklavž na Drav-
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 8. 2003, 10. 6.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. skupni stroški finančnega najema –

60 točk,
2. polog naročnika – 10 točk,
3. odkup po zaključku – 10 točk,
4. varščina – 10 točk,
5. stroški odobritve – 5 točk,
6. stroški vodenja – 5 točk.
Ponudnik, ki ponudi najnižje stroške po

navedenih merilih dobi najvišje število točk,
ostali pa ustrezno manj. Način uporabe me-
ril je natančno določen v razpisni dokumen-
taciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Francka Pegan, Zvonko Fištravec.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 19-21 z
dne 28. 2. 2003.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 36000-0005/03 Ob-92241
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Občina Radovlji-

ca, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
faks 04/531-46-84.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje strokov-
nih opravil na stanovanjskem področju.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ra-
dovljica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2003
do 30. 6. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se dobi v tajništvu kabineta žu-
pana. Dodatne informacije nudi Matej Gaš-
peršič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 4. 2003
do 14. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcij-
ski račun številka 01302-0100007805,
sklic na številko 00 1223-713000.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2003 ob 13. uri.

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

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: opcija ponudbe 60
dni. Odločitev bo sprejeta predvidoma do
1. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: /
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 3. 2003.
Občina Radovljica

Št. 110-1/03 Ob-92278
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 vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: AC Beltinci – Pin-
ce, AC Beltinci – Lendava; poročilo o
vplivih na okolje.

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: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: rok izdelave 1.
faze PVO (posnetek ničelnega stanja, opre-
delitev vplivov (1:5.000) in predlog ukre-
pov) je 1 mesec po podpisu pogodbe ozi-
roma 1 mesec po prejemu kartografske do-
kumentacije (M 1:5.000). Rok za zaključek
PVO k predlogu lokacijskega načrta (LN) je
7 dni po prejemu vseh strokovnih podlag,
rok za spremembe in dopolnitve k dopol-
njenemu predlogu LN pa 7 dni po prejemu
vseh strokovnih podlag. Naloga se zaključi
z uveljavitvijo Uredbe o LN.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kon-
taktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Mojca Novak,
univ. dipl. inž. grad. - DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o, Ljubljana, Kotnikova 40, tel.
01/30-68-225, 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 razpi-
sno dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o Ljubljana, s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 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
23. 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 720.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za pre-
dložitev 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 preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Prevideni datum
odločitev o sprejemu pondube je 4. 7.
2003.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

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

Št. 03/2003 Ob-92300
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: fotografske stori-
tve za potrebe javnega podjetja, ki zaje-
ma storitve, kot so navedene v specifi-
kacijah (izdelava povečav fotografij,
fotografiranje pokojnikov, fotografiranje
pogreba, snemanje pogreba).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo se ne oddaja po sklo-
pih; odda se najugodnejšemu ponudniku
kot celota.

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

končanja ali čas izvedbe: sukcesivne iz-
vedbe v obdobju enega leta od podpisa
pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo: Žale
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,
1. nadstropje, soba 11, kontaktna oseba:
Mateja Zupančič. Razpisno dokumentacijo
je mogoče brezplačno dobiti tudi na inter-
netu na naslovu: http://www.praetor.si (po-
dročje Javna naročila).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig raz-
pisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delov-
ni dan od 8. do 12. ure v tajništvu ali na
internetnem naslovu: http://www.praetor.si
(v rubriki javna naročila).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Žale d.o.o., Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 11 (taj-
ništvo).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2003 ob 12.30, na naslovu:
Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljublja-
na, 1. nadstropje, soba 10.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečni obračun storitev za nazaj, rok plačila
30 dni po prejemu pravilno izstavljenega
računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji za ugotavljanje
usposobljenosti in sposobnosti.

Naročnik bo priznal sposobnost ponud-
nikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nada-
ljevanju (vsi pogoji so označeni s K ali V. K
pomeni, da morajo v primeru podizvajalcev
ali partnerjev vsi sodelujoči kumulativno iz-
polnjevati pogoj, V pa, da mora vsak od
sodelujočih izpolnjevati ta pogoj).

A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti

razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podat-
kov v bistvenih elementih (V).

2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra, obrt-
no dovoljenje) mora biti razvidna registraci-
ja in obrtno dovoljenje za opravljanje na-
slednjih dejavnosti: 74.810 Fotografska de-
javnost (razvidno iz prilog 1 in 2) (K).

3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2000
do vključno 2003, ki bi kazale na nezanes-
ljivost poslovanja s področja predmeta jav-
nega naročila, dosedanje slabe izkušnje na-
ročnika pri poslovanju s ponudnikom s po-
dročja predmeta javnega naročila, ki so ime-
le za posledico prekinitev pogodb s
področja predmeta javnega naročila, uve-
ljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvi-
dno iz obrazca prijava) (V).

4. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, ima porav-
nane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ka-
tere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji
(razvidno iz potrdila o poravnanih davčnih
obveznostih – priloga 3) (V).

5. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacij-
ski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(razvidno iz ustreznega potrdila sodišča –
priloga 4) (V).

6. V preteklih petih letih pred objavo te-
ga javnega naročila zoper vodstvene delav-
ce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila (razvidno iz potrdil Mi-
nistrstva za pravosodje ter lastne izjave –
priloge 5, 6 in 7) (V).

7. Ponudnik ima sklenjeno pogodbo z do-
baviteljem, ki mu zagotavlja dobavo okvirjev
za fotografije. Iz pogodbe mora biti razvidno,
kdo sta pogodbena partnerja, kaj je predmet
pogodbe, datum sklenitve in datum konca
pogodbe ter podpis pogodbe (K).

B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad poslovnih računov v zad-

njih 6 mesecih (razvidno iz podatkov prilog
8 in 9) (V).

2. V letu 2002 so prihodki ponudnika
znašali vsaj 20 mio SIT z DDV (razvidno iz
podatkov prilog 8 in 9) (K).

C) Na področju kadrov in opremljenosti:
1. Ponudnik ima dva redno zaposlena

kadra z vsaj dveletnimi izkušnjami na po-

dročju predmeta javnega naročila (razvidno
iz obrazca Prijava) (K).

2. Iz opisa delovnih sredstev (obrazec
prijava) mora biti razvidno, da ponudnik raz-
polaga z delovnimi sredstvi, ki mu bodo
omogočala izvedbo posla – opremo za fo-
tografiranje, razvijanje oziroma izdelavo slik,
opemo za snemanje, opremo za povečeva-
nje in retuširanje – računalniška strojna in
programska oprema idr. (K).

3. Ponudnik mora ponuditi skucesivno
izvajanje vseh storitev v rokih, pod pogoji
in na način kot to navedeno v specifikaci-
jah (K).

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: ja.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 6. avgusta 2003. Predvideni
datum odločitve: 15. junij 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna cena po formuli, navedeni v razpi-
sni dokumentaciji. Če bo imelo več ponudb
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje enako ceno, bo izbran tisti ponud-
nik, ki ima več zaposlenih s fotografskim
mojstrskim izpitom, če pa bo tudi to število
enako pa bo izbran ponudnik z večjim števi-
lom primerljivih referenc.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisna dokumentacija, odgovori,
morebitne spremembe in dopolnitve ter po-
pravki bodo na voljo na internetu na naslo-
vu: http://www.praetor.si (rubrika Javna na-
ročila). Komunikacije s ponudniki o vpraša-
njih v zvezi z vsebino javnega naročila pote-
kajo pisno ali preko interneta. Vprašanja
pošljite na naslov: Žale d.o.o., Med hme-
ljniki 2, 1000 Ljubljana, s pripisom “Vpra-
šanje za razpis 01/2003“ (če se pošta pri-
nese osebno, se odda v tajništvu) ali preko
spletne strani na naslovu http://www.prae-
tor.si (v rubriki Vprašanja in odgovori). Za
vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naroč-
nik ne jamči, da bo nanje odgovorjeno.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Žale javno podjetje, d.o.o.

Št. 640-02-17/2003 Ob-92308
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov učencev za osnovne šole: OŠ Lo-
ka, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Dra-
gatuš, OŠ Vinica ter OŠ Stari trg ob Kolpi
za šolska leta 2002/2003, 2003/2004
in 2004/2005 - storitev kopenskega tran-
sporta po prilogi 1-A - ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se lahko odda za posamezno šolo.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Črno-
melj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 4. 6. 2003
do 30. 6. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Črno-
melj, Vladka Kostelec-Peteh, tel.
07/306-11-00 (ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno priložiti dokazilo o
plačilu za razpisno dokumetnacijo).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7.30 do 14. ure, v sprejemni pisarni.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
Občine Črnomelj 01217-0100015850, s
pripisom razpisna dokumentacija - šolski
prevozi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2003 ob 9. uri v prostorih
male sejne sobe Občine Črnomelj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponujene vrednosti in garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki, s katerimi se vozijo skupine otrok in
drugi veljavni predpisi s tega področja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Občina Črnomelj

Št. 02/2003 Ob-92319
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska

ul. 9, 4000 Kranj, tel. 04/20-82-000, faks
04/20-26-718.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
prevozov zavarovanih oseb na dializo in
z nje, po prilogi 1A – št. kategorije: 2 (po-
novljen razpis).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: storitev iz javnega naročila se odda ali v
celoti ali pa po sklopih.

5. Kraj izvedbe: Osnovno zdravstvo Go-
renjske Kranj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2003
do 30. 6. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Fakturni oddelek,
Milana Vintar-Šambar, tel. 04/20-82-518.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, po predhodni telefonski
najavi (razen medpraznične dni - 28., 29. in
30. 4. 2003).

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2003, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, fakturni
oddelek, Milana Vintar-Šambar.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2003 ob 12. uri, sejna soba v
ZD Kranj, II. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 2 bi-
anco menici oziroma bančna garancija (v
skladu z navodili naročnika).

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik je dolžan izvajalcu poravnati račune v
roku 30 dni od dneva potrditve računa ali
več, če se tako odloči ponudnik-izvajalec.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2003, predvideni datum izbire je
31. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena – 90%,
b) izkušnje s prevozi dializnih pacientov

– 3%,
c) plačilni rok – 3%,
d) opremljenost vozila – 2%,
e) usposobljenost za izvajanje prevozov

– 2%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: okvirna vrednost naročila –
99,000.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

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

Podaljšanje roka

Št. 502-16/2002 Ob-92457
Objavljamo podaljšanje roka prijave za

prvo fazo javnega razpisa za oddajo naroči-
la za blago: plenice, rokavice, igle, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 112 z dne
20. 12. 2002, Ob-84197.

Novi rok za oddajo ponudb: 5. 5. 2003
do 12. ure.

Ministrstvo za zdravje

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. 406-02-1/2003 Ob-92182
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta

30, 1234 Mengeš, tel. 01/724-71-00, faks
01/723-89-81.
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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. 231/03 Ob-92022
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.

3. Datum izbire: 2. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 5. 2003 do 30. 6.

2003, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in De-
lovna enota Ravne.

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:

– 1. skupina: Era d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

– 2. skupina: Era d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

– 3. skupina: Era d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 842.594,73 SIT,
– 2. skupina: 1,201.192,65 SIT,
– 3. skupina: 4,580.540,16 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bene Commerce
d.o.o., Velnarjeva 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost je 15,897.974,40 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: poziv k sodelovanju v postopku od-
daje javnega naročila s pogajanji brez pred-
hodne objave je bil poslan 23. 12. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 4. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 400-06-3/2003 Ob-92027
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 478-40-00, faks 478-40-52.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-

be 3. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava pisarniškega ma-
teriala za leti 2003 in 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna ponudbena
cena razpisanega blaga po posameznih ar-
tiklih – cena na EM brez DDV.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in tr-
govina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6,
1538 Ljubljana

7. Pogodbena vrednost: 42,000.000 z
vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38.217,75 SIT z vključenim DDV in
39.040,18 z vključenim DDV (izmed dveh
pravilnih ponudb).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oprema vrtec Sonček
(notranja in zunanja brez kuhinje).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Občina Mengeš.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij – avgust 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Mengeš,
Oddelek za infrastrukturo, Urbanc Andrej.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na EZR Obči-
ne Mengeš št. 01272 – 0100001612 (skli-

cevanje na 406-02-1) – dokazilo položnica
ali virman.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 16. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Občina Mengeš, Slovenska ce-
sta 30, 1234 Mengeš.

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

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

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– 1. skupina: 882.284,05 SIT,
842.594,73 SIT,

– 2. skupina: 1,324.568 SIT,
1,201.192,65 SIT,

– 3. skupina: 5,147.091,51 SIT,
4,580.540,16 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2003.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 17123-04-403-58/2002 Ob-92026
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 10. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega naročila je dobava na-
prav za ugotavljanje verodostojnosti do-
kumentov in denarja – 2 kosa.

Kraj dobave: MNZ, Vodovodna 93a,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave (v skladu z 1. točko drugega odstavka
20. člena ZJN-1) pozval dva kandidata. Na
poziv sta se odzvala oba pozvana kandida-
ta, ki sta pravočasno in pravilno predložila
svojo ponudbo. Naročnik je pri analizi po-
nudb ugotovil, da ena ponudba ne ustreza
zahtevam iz dokumentacije, zato je bila
le-ta iz nadaljnjega postopka izločena. Na-
ročnik je pozval kandidata, čigar ponudba
je pravilna. Kandidat se je odzval na poziv
k pogajanjem. Pogajanja so potekala po
merilih: cena in garancijski rok. Naročnik
je oddal naročilo kandidatu iz 6. točke te
objave.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(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: /

15. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: /

16. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Občina Mengeš
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12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 4. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 462-02/12-9/2003/0520-010 Ob-92028
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: 24. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava goriva (bencinskega goriva,
dizelskega goriva in kurilnega olja).

Dobava se bo vršila sukcesivno po razpi-
sanih lokacijah naročnika, in sicer po carin-
skih uradih z izpostavami in mejnimi prehodi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za izbor najugodnej-
še ponudbe: popust na tržno ceno goriva.

Ponudnik, ki je v svoji ponudbi ponudil
najvišji popust na tržno ceno goriva, je bila
njegova ponudba izbrana kot najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za dobavo bencinskega in dizelskega
goriva Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska 50,
1527 Ljubljana in OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferrarska 7, 6000 Koper,

– za dobavo kurilnega olja Petrol d.d.
Ljubljana, Dunajska 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– za dobavo bencinskega in dizelskega

goriva je bil ponujen 0% popust na tržno
ceno bencinskega in dizelskega goriva,

– za dobavo kurilnega olja pa je bil po-
nujen 1,15% popust na tržno ceno kurilne-
ga olja.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za dobavo bencinskega in dizelskega

goriva 0% popust in 0% popust na tržno
ceno bencinskega in dizelskega goriva,

– za dobavo kurilnega olja 1,15% po-
pust in 0,693% popust na tržno ceno kuril-
nega olja.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: glede na to, da sta oba ponudnika
ponudila enak % popusta na tržno ceno
bencinskega in dizelskega goriva, sta se za
dobavo bencinskega in dizelskega goriva
izbrala oba ponudnika, in sicer ponudnik
Petrol d.d., Ljubljana in ponudnik OMV Istra-
benz d.o.o., Koper.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 4. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Ob-92032
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 28. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: osebno vo-
zilo; 1 kos; sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudnika,
ki so bila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Porsche Inter
Avto d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 4,600.847,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,600.847,50 SIT, 4,149.980 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: 1. 4. 2003.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor

Ob-92033
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: kabelske
razdelilne omarice; 20 kosov; skladišče
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudnika,
ki so bila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: SES d.o.o.,
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 2,230.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,359.000 SIT, 1,494.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 4. 2003.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor

Ob-92034
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: kabelske
razdelilne omarice; 400 kosov; skladi-
šče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: SES d.o.o.,
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 20,307.300
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,471.000 SIT, 17,424.680 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: 7. 4. 2003.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor

Ob-92035
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: kabelske
razdelilne omarice; 96 kosov; skladišče
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Kosič d.o.o.,
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 5,602.152 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,602.152 SIT; 5,602.152 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: 7. 4. 2003.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
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Št. 404-08-365/2002-17 Ob-92036
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nogavice športne 15.000 parov, ma-
jica športna 3.000 kosov, hlače športne
3.000 kosov, trenirka 2.000 kosov, co-
pati za spalnico 1.000 parov. Centralno
skladišče MORS, Miheličeva ulica b. št.,
Ljubljana-Šentvid.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 70 točk, vzorec 30
– točk.

Naročnik je za posamezni sklop izbral
dobavitelja, ki je dosegel največje št. točk,
kot vsoto obeh meril.

Za nogavice športne naročnik ni oddal
naročila, ker je pridobil dve ponudbi z ena-
kima vrednostima. Za copate za spalnico je
naročnik pridobil samo eno pravilno ponud-
bo, zato naročila ni oddal.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Beti tekstilna industrija d.d., Tovarni-
ška c. 2, 8330 Metlika, za trenirke,

– RTS d.o.o., Koroška cesta 61A, 2360
Radlje ob Dravi, za športne majice in hlače.

7. Pogodbena vrednost:
– za trenirke 14,376.000 SIT,
– za športno majico in hlače 9,756.000

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za trenirke 14,376.000 SIT,

14,640.000 SIT,
– za športno majico in hlače 7,956.000

SIT, 10,944.000 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: 9. 4. 2003.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-09-24/2003-7 Ob-92037
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 5000 parov športnih copat; kraj do-
bave: Centralno skladišče MORS, Miheli-
čeva ulica b. št., Ljubljana-Šentvid.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 60 točk, vzorec –
30 točk, dobavni rok – 10 točk.

Naročnik je izbral ponudnika, ki je zbral
največje št. točk kot vsoto vseh meril.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MI-2 Group d.o.o., Br-
dnikova 34a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,800.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,350.000 SIT, 28,800.000 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: 9. 4. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 254/03 Ob-92039
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 12. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadgradnja IBM strežnika 7060 H30
v IBM strežnik 7060 H 50.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITS Intertrade, d.o.o.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,363.600
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,890.667,20 SIT z DDV,
15,363.600 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2003.

Klinični center Ljubljana

Ob-92113
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare prav-

de 11, Ljubljana.
3. Datum izbire:
– sklop 1: farmacevtska ovojnina za le-

karne – v skladu s 76. členom ZJN-1 izbira
dobavitelja ni bila mogoča,

– sklop 2: lončki, plastenke, steklenice
za Galenski laboratorij – 12. 3. 2003,

– sklop 3: kozmetični lončki s tiskom,
okrogli (potiskani) – v skladu s 76. členom
ZJN-1 izbira dobavitelja ni bila mogoča,

– sklop 4: plastenke s tiskom, ploščate
(potiskane) – v skladu s 76. členom ZJN-1
izbira dobavitelja ni bila mogoča,

– sklop 5: tube – v skladu s 76. členom
ZJN-1 izbira dobavitelja ni bila mogoča,

– sklop 6: dvojni trak (supoforme) za vli-
vanje svečk in globul – v skladu s 76. čle-
nom ZJN-1 izbira dobavitelja ni bila mogoča,

– sklop 7: kapsule – v skladu s 76. čle-
nom ZJN-1 izbira dobavitelja ni bila mo-
goča.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: farmacevtske ovojnine – javno naro-
čilo razdeljeno na 7 sklopov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naroči-
la: najnižja ponujena cena: 90%, referen-
ce 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 2: lončki, pla-

stenke in steklenice za Galenski laboratorij:
LIPIS Interntional d.o.o., Goljarjev pot 12,
1210 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: sklop 2:
21,046.480 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop 2: 3
prejete ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: sklop 2: 25,707.343 SIT, 21,046.480
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: 10. 4. 2003.

Lekarna Ljubljana

Ob-92114
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare prav-

de 11, Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega, računalniške-
ga in potrošnega materiala v celoti pri
vseh lokacijah naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merilo za izbor je upoš-
tevana najnižja končna cena ponudbenega
predračuna. Izbrani ponudnik je v svoji po-
nudbi ponudil nižjo končno ceno ponud-
bnenega predračuna od ostalih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ribon d.o.o., Maslje-
va ulica 3, Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 12,438.852
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,786.316,40 SIT, 12,438.852 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v prvi fazi omejenega postopka je
naročnik priznal usposobljenost za dobavo
pisarniškega, računalniškega in potrošnega
materiala za obdobje treh let trem kandida-
tom. Za sodelovanje v drugi fazi omejenega
postopka javnega razpisa sta ponudbe od-
dala dva od treh izbranih kandidatov.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001, Ob-42580.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2003.

Lekarna Ljubljana

Ob-92116
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare prav-

de 11, Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: farmacevtske surovine in rastlinske
droge za potrebe naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
najnižja ponujena cena 90%, reference 10%.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 67,001.999,24
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,035.949 SIT; 67,001.999,24 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: 10. 4. 2003.
Lekarna Ljubljana

Št. 260-3/02-14 Ob-92194
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

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

5290 Šempeter pri Gorici.
3. Datum izbire: 24. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: generalni remont operacijske dvora-
ne št. 6, Šempeter pri Gorici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila v skladu z
določilom 2. točke prvega odstavka
20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AICO-MED d.o.o.,
Bistriška ulica 16, Radomlje.

7. Pogodbena vrednost: 34,000.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
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: 11. 4. 2003.
Splošna bolnišnica “dr. Franca

Derganca“ Nova Gorica

Št. 2-03 Ob-92215
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pretočni citometer – 1 kos, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medias International
d.o.o., Leskoškova 9D, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 39,722.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 85,329.600 SIT; 39,722.400 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: 14. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Su 040801/2003 Ob-92265
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Murski

Soboti.
2. Naslov naročnika: 9000 Murska So-

bota, Slomškova 21, tel. 02/531-19-20.
3. Datum izbire: 19. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega in računalniške-
ga potrošnega materiala.

Kraj dobave: Okrožno sodišče v Murski
Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti,
Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biro-
oprema d.d., Dunajska cesta 121, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,938.769,62
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,321.750,92 SIT brez DDV,
17,938.769,62 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: 10. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Ob-92282
1. Naročnik: Zdravstveni dom Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6a,

5220 Tolmin, faks 05/381-02-66, tel.
05/388-11-20, e-mail: zd.uprava@zd-tol-
min.si.

3. Datum izbire: 3. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sklop - medicinski, sanitetni in potro-
šni material.

Kraj dobave: Tolmin.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merili iz razpisa sta bili cena
in plačilni rok; izbrana izvajalca sta ponudila
najugodnejšo ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d. Ljub-
ljana za blago po seznamu, Combic, d.o.o.
Podnanos za blago po seznamu.

7. Pogodbena vrednost: letna vrednost
iz pogodbe sklenjene z družbo Sanolabor,
d.d. Ljubljana je 14,036.000 SIT; letna vre-
dnost iz pogodbe sklenjene z družbo Com-
bic, d.o.o. Podnanos je 7,467.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sklop - laboratorijska diagnostika in pribor.

Kraj dobave: Tolmin.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: merili iz razpisa sta bili
cena in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik je prejel dve
nepravilni in eno pravilno ponudbo.

7. Pogodbena vrednost: edina pravilna
ponudba je bila zavrnjena.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sklop - RTG filmi in kemikalije.

Kraj dobave: Tolmin.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merili iz razpisa sta bili cena
in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik je prejel eno
nepravilno in eno pravilno ponudbo.

7. Pogodbena vrednost: edina pravilna
ponudba je bila zavrnjena.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: sklop - potrošni material v zoboz-
dravstvu za preventivo, zdravljenje in
protetiko.

Kraj dobave: Tolmin.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merili iz razpisa sta bili cena
in plačilni rok; izbrani izvajalci so ponudili
najugodnejšo ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d. Ljub-
ljana za blago po seznamu, Combic, d.o.o.
Podnanos za blago po seznamu Prodent
INT., d.o.o. Ljubljana za blago po seznamu.

7. Pogodbena vrednost: letna vrednost
iz pogodbe sklenjene z družbo Sanolabor,
d.d. Ljubljana je 1,474.000 SIT; letna vre-
dnost iz pogodbe sklenjene z družbo Com-
bic, d.o.o. Podnanos je 405.000 SIT, letna
vrednost iz pogodbe sklenjene z družbo Pro-
dent INT., d.o.o. Ljubljana je 2,107.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sklop - zdravila.

Kraj dobave: Tolmin, Most na Soči, Ko-
barid, Bovec in Podbrdo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merili iz razpisa sta bili cena
in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik ni prejel no-
bene ponudbe.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sklop - kurilno olje.
Kraj dobave: Tolmin, Podbrdo, Kobarid

in Bovec.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merili iz razpisa sta bili cena
in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik je prejel eno
pravilno in eno nepravilno ponudbo.

7. Pogodbena vrednost: edina pravilna
ponudba je bila zavrnjena.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 2503/9 Ob-92110
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: za gradbena in obrtni-
ška z ozemljitvami za objekt RTP
400/110 kV Krško z razpletom daljno-
vodovi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– skupna ponudbena cena (80%),
– plačilni pogoji (5%),
– ocena kvalitete ponudnika (15%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
134a, 1122 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 153,963.134,02
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 206,280.663,47 SIT, 153.963.134,02
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: Ur. l. RS, št. 34 z dne 6. 5. 2003,
Ob-68451.

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

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

Št. 400-07-1/2002 Ob-92119
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za

okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-

be 2. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preusmeritev vtoka Sel-
niškega potoka v Muro v Sladkem vrhu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, dodatna garancijska doba. Po vnaprej
določenem merilu je v postopku ocenjeva-
nja izbrani ponudnik dosegel najvišje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hu-
dournikov d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 19,984.291,22
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,701.940 SIT z DDV, 19,984.291,22
SIT.

11. Morebitne druge informacije o po-
stopku izbire izvajalca: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 238/03 Ob-92165
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.

3. Datum izbire: 11. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dokončanje del na pro-
jektu izvedba parkirišča pri vhodu v
kompleks Psihiatrične bolnišnice Vojnik
vključno z avtomatsko zapornico in vi-
deonadzorom ter razsvetljavo, in sicer:

– asfaltiranje (zgornji ustroj) vključ-
no s talno obeležbo in postavitvijo pro-
metnih znakov ter dokončanjem stebrov
pri vhodu v kompleks Psihiatrične bolni-
šnice Vojnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izvajalec Ingrad VNG d.d.
Celje, je kljub podaljšanemu roku za dovrši-
tev pogodbenih del po svoji krivdi zamujal z
deli za več kot 15 dni. Zaradi navedenega
je naročnik razdrl gradbeno pogodbo št.
801/01 z dne 11. 12. 2001. Nadaljeval je
postopek s pogajanji brez predhodne obja-
ve s podizvajalci na projektu zaradi zaščite
izvršenih del pred propadanjem in bližajoče
zime, upoštevajoč pri tem načelo gospo-
darnosti in učinkovite porabe javnih sred-
stev. Naročnik je v pogajanjih zagotovil, da
pogodbena cena ni višja od primerljive ce-

ne na tržišču in skrbno preveril kakovost
predmeta, ki je predmet javnega naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje
d.d., Družba za nizke in visoke gradnje, La-
va 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 9,236.760 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve

faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik

Št. 759/2003 Ob-92190
1. Naročnik: Kraške lekarne Ilirska Bi-

strica.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva ce-

sta 8, 6250 Ilirska Bistrica.
3. Datum izbire: 17. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objekta
za ureditev lekarne v Sežani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena, tako da najcenejši
ponudnik dobi 70 točk, vsak naslednji pa
po 3 točke manj;

– plačilni pogoji, tako da najugodnejši
ponudnik dobi 10 točk, vsak naslednji po 2
točki manj, s tem da za plačilo v okviru
določil v razpisni dokumentaciji ponudnik
ne dobi nobene točke;

– garancijski rok, tako da najugodnejši
ponudnik dobi 20 točk, vsak naslednji po 2
točki manj, s tem da za garancijski rok v
okviru določil v razpisni dokumentaciji po-
nudnik ne dobi nobene točke.

Naročilo je bilo oddano kandidatu, ki je
prejel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar d.d.,
Kolodvorska 1, 6210 Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 50,828.920 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni po-

nudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,978.310,32 SIT, 50,828.920 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: 11. 4. 2003.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Št. 351-01-13/2002 Ob-92223
1. Naročnik: Občina Izola – Comune di

Isola.
2. Naslov naročnika: Občina Izola, Son-

čno nabrežje 8, 6310 Izola, tel.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop medicinski, sanitetni in potrošni
material: 23,416.754,11 SIT, 13,565.956,64
SIT,

– sklop laboratorijska diagnostika in pri-
bor: 5,924.951,93 SIT, 3,069.742,80 SIT,

– sklop RTG filmi in kemikalije:
2,329.636,08 SIT, 2,192.788,78 SIT,

– sklop potrošni material v zobozdrav-
stvu za preventivo, zdravljenje in protetiko:
5,154.535,51 SIT, 4,422.788,14 SIT,

– sklop zdravila: /
– sklop kurilno olje: 92,40 SIT/lit, 91,40

SIT/lit.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je izvedel postopek s po-
gajanji zaradi prejema nepravilnih in nes-
prejemljivih ponudb.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Zdravstveni dom Tolmin



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 37 / 18. 4. 2003 / Stran 2063

05/660-01-00, faks 05/660-01-10, e-mail:
posta.oizola@izola.si.

3. Datum izbire: 21. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja 2. faze Osnov-
ne šole Livade v Izoli.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa (90
točk), reference ponudnika (do 10 točk).

Izbran je ponudnik z najvišjim doseže-
nim številom točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Stavbenik, gradbeništvo d.o.o.
Koper, Ulica 15. maja 16, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 216,937.605
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 255,441.449 SIT in 216,937.605 SIT.

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. 13/03 Ob-92017
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava

gradbeno-šamotnega materiala;
– sklop A: dobava šamotne opeke;
– sklop B: dobava izolacijske in korun-

dne opeke;
– sklop C: dobava ognjevzdržnih in ter-

moizolacijskih betonov;
– sklop D: dobava malte za opeko, ša-

motnih kitov, korundnih kitov in nabojne og-
njevzdržne mase;

– sklop E: dobava ostalega gradbenega
materiala (filci, keramične vrvice, voda ste-
klena, Ca-silikatne plošče, lepilo za Ca-sili-
katne plošče, lepenka ognjeodporna, ode-
je iz keramičnih vlaken.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi
pogoji in dobavni rok do 100 točk; naročilo
ja bilo oddano kandidatu, ki je prejel najve-
čje število točk, za vsak sklop posebej.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop A: dobava šamotne opeke, kan-
didatu SOL Intercontinental d.o.o., Bežigrad
15, 1000 Ljubljana;

– sklop B: dobava izolacijske in korun-
dne opeke, kandidatu OGM-BI d.o.o., Pod
Hruševco 32, 1360 Vrhnika;

– sklop C: dobava ognjevzdržnih in ter-
moizolacijskih betonov, kandidatu OGM-BI
d.o.o., Pod Hruševco 32, 1360 Vrhnika;

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omenjenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 110-112 z dne 20. 12.
2002, Ob-83738.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 4. 2003.

Občina Izola

Št. 60-1035/03 Ob-92304
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

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

3. Datum izbire: 11. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Mra-
ševo - II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Povše Dušan s.p., Drga-
nja sela 24, 8351 Straža.

7. Pogodbena vrednost: 42,100.737,90
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,420.210 SIT z DDV in
42,100.737,90 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum  in  številka  objave  raz-
pisa prve faze omejenega postopka:
Ur. l. RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68513.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

– sklop D: dobava malte za opeko, ša-
motnih kitov, korundnih kitov in nabojne og-
njevzdržne mase, kandidatu OGM-BI d.o.o.,
Pod Hruševco 32, 1360 Vrhnika;

– sklop E: dobava ostalega gradbenega
materiala (filci, keramične vrvice, voda stekle-
na, Ca-silikatne plošče, lepilo za Ca-silikatne
plošče, lepenka ognjeodporna, odeje iz kera-
mičnih vlaken, kandidatu TOGO d.o.o., Klet-
na ulica 8, 3210 Slovenske Konjice.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: dobava šamotne opeke –

283.360 SIT,
– sklop B: dobava izolacijske in korun-

dne opeke – 1,740.000 SIT,
– sklop C: dobava ognjevzdržnih in ter-

moizolacijskih betonov – 4,939.200 SIT,
– sklop D: dobava malte za opeko, ša-

motnih kitov, korundnih kitov in nabojne og-
njevzdržne mase – 946.700 SIT,

– sklop E: dobava ostalega gradbenega
materiala (filci, keramične vrvice, voda ste-
klena, Ca-silikatne plošče, lepilo za Ca-sili-
katne plošče, lepenka ognjeodporna, ode-
je iz keramičnih vlaken – 1,464.464 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4 za sklope
A, B, C, D in 3 za sklop E.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop A: 526.400 SIT, 283.360 SIT;
– sklop B: 2,806.000 SIT, 1,740.000

SIT;
– sklop C: 8,622.420 SIT, 4,939.200

SIT;
– sklop D: 1,261.900 SIT, 946.700 SIT;
– sklop E: 2,042.831,80 SIT, 1,464.464

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 97 z dne 15. 11. 2002, Ob-81156.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 90415-2/2003-7 Ob-92021
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skeniranje

aeroposnetkov, izvedba aerotriangulaci-
je, izdelava ortofotov in ortofoto kart –
1-03; 600 listov DOF in AT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: glavni merili sta bili cena
(60 točk) in rok (15 točk). Cena je bilo odlo-
čilno merilo glede na ponudbe. Izbran je bil
izvajalec, ki je zbral največje število točk
glede na objavljena merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: DFG Consulting d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,076.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: do 50%.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,940.000 SIT, 29,076.000 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: 8. 4. 2003.
Geodetska uprava Republike

Slovenije

Št. 228-02-2/2002 Ob-92059
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije po pooblastilih različ-
nih državnih organov.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.

3. Datum izbire: 27. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

varnostno receptorske službe poslovne-
ga objekta Langusova - faza II - Tržaška
21 in Tržaška 19a.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. reference ponudnika - do 23 točk,
3. standard ISO 9001 - 3 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
1. sklop - Varnostno receptorska služba

poslovnega objekta Langusova - faza II -
Tržaška 21: Sintal d.d., Zaloška cesta 143,
1000 Ljubljana;

2. sklop - Varnostno receptorska služba
poslovnega objekta Tržaška 19a: Sintal
d.d., Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Ocenjene po-
godbene vrednosti:

1. sklop - Varnostno receptorska služba
poslovnega objekta Langusova - faza II -
Tržaška 21: 15,638.515,20 SIT;

2. sklop - Varnostno receptorska služba
poslovnega objekta Tržaška 19a:
4,584.652,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: 18,390.240 SIT - 15,638.515,20

SIT;
2. sklop: 5,391.360 SIT - 4,584.652,80

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: 9. 4. 2003.
Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije

Št. 228-02-2/2003 Ob-92060
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije po pooblastilu
Ministrstva za kulturo.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-18-05.

3. Datum izbire: 13. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

varnostno receptorske službe
poslovnega objekta Maistrova 10,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. reference ponudnika - do 23 točk,
3. standard ISO 9001 - 3 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: G7 družba za varovanje
d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena
pogodbena vrednost: 11,437.056 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,456.720 SIT - 11,437.056 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: 9. 4. 2003.

Servis skupnih služb
 Vlade Republike Slovenije

Št. 01-2002 Ob-92064
1. Naročnik: Holding Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dalmatinova 1,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-08-11.
3. Datum izbire: 6. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev re-

vidiranja računovodskih izkazov Holdin-
ga Ljubljana, d.o.o. in odvisnih javnih
podjetij za leto 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: KPMG Slovenija, Neuber-
gerjeva 30, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 22,916.667
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,642.000 SIT, 8,600.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 4. 11. 2002, Ob-80384.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 4. 2003.

Holding Ljubljana, d.o.o.

Ob-92160
1. Naročnik: Borzen, organizator trga z

električno energijo, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta

128a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzpostavi-

tev in vzdrževanje informacijskega siste-
ma za obračun in poravnavo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. skupna ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. funkcionalnost,
4. usposobljenost uvedbe in vzdrževa-

nja.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: BuyITC d.o.o., Loška uli-
ca 10, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 19,050.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,996.200 SIT, 19,050.000 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: Uradni list RS, št. 93 z dne 4. 11.
2002, Ob-80386.

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

Borzen, organizator trga z
električno energijo, d.o.o.

Št. 14/03 Ob-92171
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: remont tur-

bine 1 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi
pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo oddano
kandidatu, ki je prejel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 40,635.850
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,089.262 SIT, 40,635.850 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 110-112 z dne 20. 12. 2002,
Ob-83838.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 29112/01 403-10/2003 Ob-92233
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 01/472-57-12, faks
01/472-56-35.

3. Datum izbire: 2. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zagotavlja-

nja varnosti poštnih pošiljk za določene
varovane osebe in objekte ter državne
organe v Republiki Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne objave
(v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1) pozval 1 kandidata. Pogajanja so
potekala po merilu najnižja cena. Naročnik
je oddal naročilo kandidatu iz 6. točke te
objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: letna okvirna
vrednost pogodbe z vključenim DDV je
7,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 4. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve

Policija
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Ob-92283
1. Naročnik: Zdravstveni dom Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6a,

5220 Tolmin, faks 05/381-02-66, tel.
05/388-11-20, e-mail: zd.uprava@zd-tol-
min.si.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: laboratorij-

ske preiskave.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca,
ker je prejel le eno pravilno ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 4. 2003.
Zdravstveni dom Tolmin

Št. 025-100/2002-51 Ob-92311
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana v svojem imenu ter po pooblastilu
v imenu in za račun naročnika: Ministrstvo
za finance – Carinska uprava.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, tel. 01/478-48-00.

3. Datum izbire: 17. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zagotovi-

tev plačevanja z uporabo Diners Club
kartic.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo – višina provizije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Diners Club SLO d.o.o.,
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 300.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ena ponud-

ba za posamezno vrsto kartic.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: višine provizij: Diners Club 2,5%.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: oddano po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 025-100/2002-50 Ob-92312
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana v svojem imenu ter po pooblastilu
v imenu in za račun naročnika: Ministrstvo
za finance – Carinska uprava.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, tel. 01/478-48-00.

3. Datum izbire: 17. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zagotovitev

plačevanja z uporabo American Express
kartic.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo – višina provizije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Amex d.o.o., Trubarjeva
50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 200.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ena ponud-

ba za posamezno vrsto kartic.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: višine provizij: American Express Card:
3%, American Express Magna Card 3%.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oddano po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 025-100/2002-49 Ob-92313
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Re-
publike  Slovenije,  Zemljemerska  ulica
12, 1000 Ljubljana v svojem imenu ter po
pooblastilu  v  imenu  in  za  račun  naroč-
nika:  Ministrstvo  za  finance  –  Carinska
uprava.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, tel. 01/478-48-00.

3. Datum izbire: 17. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zagotovitev

plačevanja z uporabo plačilnih in kredit-
nih kartic;

– sklop 1: kartice Eurocard/Mastercard
in Maestro (BA ali Activa);

– sklop 2: plačilne in kreditne kartice,
razen kartic iz sklopa 1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo – višina provizij.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop 1: Banka Koper, d.d., Pristani-
ška 14, 6000 Koper – kartice Maestro,
Eurocard/Mastercard in Aktiva;

– sklop 2: Abanka Vipa, d.d., Slovenska
58, 1000 Ljubljana – kartice Visa.

7. Pogodbena vrednost: 1. Banka Ko-
per – 18,500.000 SIT; Abanka Vipa –
1,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: ena ponud-
ba za posamezen sklop oziroma posamez-
no vrsto kartic.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: višine provizij: Maestro 1,9%, Eu-
rocard/Mastercard 2,8%, Activa 2,3%, Vi-
sa 2,3%.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oddano po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Št. 1/2003 Ob-92177
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Repu-

blike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.

3. Predmet natečaja: javni anonimni
arhitekturni natečaj za izbiro strokovno
najprimernejše rašitve za gradnjo sta-
novanjske stavbe na Livadah v Izoli z
izbiro izvajalca za izdelavo projektne do-
kumentacije.

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Janja Borec Merlak,
tel. 01/47-10-500, faks 01/47-10-503.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: od 25. 4. 2003, vsak delovni dan
od 10. do 15. ure, na sedežu naročnika.

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

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 6. 2003 (ne-
posredno do 15. ure na sedežu naročnika,
oziroma s priporočeno poštno pošiljko do
24. ure).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je na-
tečaj rezerviran za določene poklice: uni-
verzitetni inženirji arhitekture ter v skladu z
razpisno dokumentacijo.

7. Merila za ocenjevanje ponudb: v raz-
pisni dokumentaciji.

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: v razpisni
dokumentaciji.

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: da.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: v razpisni dokumentaciji.

11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-
čilih vsem udeležencem natečaja: v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu
dodeljene pogodbe, ki sledijo iz nateča-
ja: da.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 77 z dne 30. 8. 2002,
Ob-76417.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2003.

Stanovanjski sklad Republike
Slovenije,

javni sklad

Ob-92273
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo v sodelovanju z Inženirsko
zbornico Slovenije, zanjo Matična sekcija
arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitek-
tov ter društvi DAL, DUPPS in DKAS.

2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000  Ljubljana,  tel.  01/475-81-00,  faks
01/437-20-70,  e-mail:  robert.cu-
gelj@mail.ir-rs.si.

3. Predmet natečaja: javni anonimni
enostopenjski državni natečaj za arhi-
tekturno in projektno rešitev otroško –
terapevtskega oddelka, novega vhoda
in ureditve okolice z letno šolo hoje.

4. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva natečajno gradivo
in dodatne informacije: Inštitut za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, do-
datne informacije Robert Cugelj, tel.
01/475-81-99, natečajno gradivo se lah-
ko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: od objave vsak dan od 8. do 13.
ure, razpisno gradivo natečajniki lahko
prejmejo osebno ob predložitvi potrdila o
vplačilu ali pa ga na pisno zahtevo ter ob
predložitvi potrdila o vplačilu prejmejo po
pošti.

(c) Znesek in način plačila za nate-
čajno gradivo: 15.000 SIT (DDV je vklju-
čen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenija,
s pripisom “natečajno gradivo“.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: natečajna dela se
lahko odda osebno dne 18. 6. 2003 v vlo-
žišču naročnika med 8. in 12. uro. Natečaj-
na dela se lahko pošljejo tudi po pošti, v
tem primeru velja datum poštnega žiga ne-
odvisno od ure oddaje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhar-
tova 51, 1000 Ljubljana.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je
natečaj rezerviran za določene poklice:
pravico do udeležbe imajo vse pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje glede
na 28. člen ZGO-1 ter da so državljani RS
in sicer univerzitetni diplomirani inženirji ar-
hitekture v sodelovanju s statiki, krajinski-
mi arhitekti, strojnimi in elektro inženirji.

7. Merila za ocenjevanje ponudb: dolo-
čena v natečajnem gradivu.

8. Kjer je potrebno, imena članov žirije:
Člani žirije za naročnika:
– mag. Franc Hočevar, prof. def.,
– prof. dr. Martin Štefančič, dr. med.,
– prim. asist. Hermina Damjan, dr. med.,
– Robert Cugelj, univ. dipl. inž str.
Člani žirije iz IZS MSA:
– Stanko Kristl, univ. dipl. inž. arh.,
– Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh.,
– Blanka Bartol, univ. dipl. inž arh.,

Namestnik za naročnika: Doroteja Jure-
tič, univ. dipl. ek.

Namestnik za IZS MSA: Tomaž Krušec,
univ. dipl. inž. arh.

Poročevalci:
– Marjan Uršič, univ. dipl. inž. arh.,
– mag. Cveto Uršič, univ. dipl. prav.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-

zujoča za naročnika: da, v skladu z nate-
čajnim gradivom.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad:

1. nagrada: 2,250.000 SIT bruto,
2. nagrada: 1,300.000 SIT bruto,
3. nagrada: 800.000 SIT bruto,
4. fond za odkup: 1x 340.000 SIT bruto.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-

čilih vsem udeležencem natečaja: predvi-
dena je odškodnina v bruto znesku 120.000
SIT/elaborat za vsa nenagrajena in neodku-
pljena natečajna dela, ki bodo s strani nate-
čajne komisije sprejeta kot ustrezna za na-
daljnje točkovanje.

12. Napoved ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja:
pogodba za izdelavo projektne dokumenta-
cije bo po pogajanjih ponujena zmagovalcu
arhitektonske rešitve v skladu z 43. členom
ZGO-1.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: /

14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 4. 2003.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Ob-92079
1. Naročnik: Dom starejših občanov Aj-

dovščina.
2. Naslov naročnika: Bevkova ulica 10,

5270 Ajdovščina, tel. 05/365-98-10, faks
05/365-98-26, Ajdovscina@ssz-slo.si.

3. Opis projekta: javni razpis za pre-
hrambeno blago.

4. Število udeležencev: 22 ponudnikov
za vseh 12 skupin prehrambenih artiklov.

5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
– skupina 1: sadje – Agrogorica d.d.

Šempeter pri Gorici,
– skupina 2: zelenjava, s. stročnice +

jajca – Cej Uroš sp. Vrtojba,
– skupina 3: kruh in pekarsko pecivo –

Pekarne Mlinotest d.o.o. Ajdovščina,
– skupina 4: sveže perutninsko meso –

Perutnina Ptuj d.d.,
– skupina 5: mesni izdelki – Kras d.d.

Sežana,

– skupina 6: sveže meso – Peloz d.o.o.
Nova Gorica,

– skupina 7: mleko in mlečni izdelki –
Celeia Petrovče,

– skupina 8: testenine in mlevski izdelki
– Mlinotest d.d. Ajdovščina,

– skupina 9: splošno prehrambeno bla-
go – Mercator - Goriška Nova Gorica,

– skupina 10: siri – Ljubljanske mlekar-
ne Ljubljana,

– skupina 11: brezalkoholne pijače – Fa-
ma d.o.o. Vipava,

– skupina 12: zmrznjena živila in ribe –
Ledo d.o.o. Ljubljana.

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o nate-

čaju: pogodbe se sklenejo za eno leto.
9. Datum in številka objave javnega

razpisa natečaja: Ur. l. RS, št. 16-18 z dne
21. 2. 2003.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 4. 2003.

Dom starejših občanov
Ajdovščina

Javni razpisi

Ob-92195

Poziv k oddaji ponudb
za projekt Phare nacionalni program,

Ekonomska in socialna kohezija –
Krepitev Slovenije na lokalni ravni,

SI.01.06.01, sklop B1, Čistilne naprave,
ki ga razglaša Ministrstvo za

gospodarstvo
1. Številka objave: SI.01.06.01.
2. Program in finančna linija: Phare na-

cionalni program, Ekonomska in socialna
kohezija – Krepitev Slovenije na lokalni rav-
ni, SI.01.06.01, sklop B1.

3. Vrsta aktivnosti, geografsko območje
in trajanje projekta:

(a) Vrsta aktivnosti
Izgradnja čistilnih naprav za odpadne vo-

de, ki bo omogočila večjemu številu prebi-
valcev in drugim onesnaževalcem povezavo
na skupni čistilni sistem.

(b) Geografsko območje
Vsa Slovenija. Področja s posebnimi

razvojnimi problemi, določena z Uredbo o
vrednosti meril za določitev območij s po-
sebnimi razvojnimi problemi in določitev
občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS,
št. 59/00).

(c) Maksimalno trajanje projekta: zadnji
datum za dovršitev projekta je 31. oktober
2004.

Za podrobnosti glej “Guidelines for Ap-
plicants to Call for Proposals 2001“ pod
točko 2.1.2

4. Celotna vrednost tega razpisa: EUR
403.342,30.

Pharov prispevek: EUR 203.186,16.
5. Maksimalni in minimalni znesek Pha-

re donacije:
(a) Miminalna donacija za projekt: EUR

50.000.
(b) Maksimalna donacija za projekt: EUR

203.186,16.
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(c) Maksimalni delež projektnih stroškov,
ki jih bodo pokriti iz sklada Skupnosti (Pha-
re): 33,5% (izključujoč DDV).

6. Maksimalno število dodeljenih dona-
cij: podeljene bodo maksimalno 4 donacije.

Kriteriji primernosti
7. Primernost: kdo lahko kandidira
Kandidati morajo izpolnjevati vse našte-

te pogoje, da so upravičeni do sodelovanja
na razpisu:

– občine, ki ustrezajo pogojem Uredbe
o vrednosti meril za določitev območij s po-
sebnimi razvojnimi problemi in določitev ob-
čin, ki izpolnjujejo ta merila,

– aglomeracije s 500 do 2000 prebivalci,
– biti morajo neposredno odgovorni za

pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki,

– imeti redne in zadostne vire financira-
nja za zagotavljanje delovanja tudi po izteku
projekta; če je potrebno tudi za sofinancira-
nje projekta.

Okviren urnik
8. Okvirni datum objave rezultatov oce-

njevanja: avgust 2003.
Izborni pogoji
9. Merila za izbor: kot pod razdelkom

2.3 of the Guidelines for Applicants to Call
for Proposals 2001 (Administrative compli-
ance, eligibility of applicants, partners and
projects, evaluation of quality and financial
evaluation).

Formalnosti v zvezi s ponudbami
10. Oblika ponudbe in zahtevane po-

drobnosti: predložene ponudbe morajo bi-
ti sestavljene po standardnem vzorcu po-
nudbe, ki se nanaša na “Guidelines for Ap-
plicants to Call for Proposals 2001“, ome-
njena pod točko 12. Njena oblika in
navodila se morajo dosledno upoštevati.
Vsaka ponudba se predloži v enem origi-
nalu in treh kopijah.

11. Zadnji rok za ponudbe: ponudbe mo-
rajo prispeti do 14. julija 2003 do 12. ure na
naslov ARR, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Ponudbe, katere bo naročnik prejel po
navedenem roku, se ne bodo upoštevale.

12. Podrobnejše informacije: podrobnej-
še informacije za poziv k oddaji ponudb so
navedene v “Guidelines for Applicants to
Call for Proposals 2001“, ki je na voljo na
ARR, Kotnikova 28, in na spletni strani:
htpp://www.sigov.si/arr/.

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na poziv k
oddaji ponudb, naj bodo poslana preko
elektronske pošte arr@gov.si (vključujoč
številko objave tega poziva navedeno pod
točko 1) na ARR, Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana. Vsi kandidati so vljudno naprošeni, da
redno obiskujejo spletno stran
htpp://www.sigov.si/arr//, saj bo na njej
naročnik pred skrajnim rokom oddaje po-
nudb objavil najbolj pogosta vprašanja in
odgovore.

Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-92196

Call for Proposals
for Phare National Programme 2001 –

Economic and Social Cohesion,
Strengthening Slovenia at the Local

Level, SI.01.06.01, Lot B1, Wastewater
treatment issued by the Ministry of the

Economy

1. Publication reference: SI.01.06.01.
2. Programme and Financing source:

Phare National Programme 2001 – Eco-
nomic and Social Cohesion, Strengthening
Slovenia at the Local Level, SI.01.06.01,
Lot B1.

3. Nature of activities, geographical area
and project duration:

(a) Nature of activities
The construction of waste water treat-

ment facilities, which will increase the num-
ber of inhabitants and other polluters con-
nected to waste water treatment plants.

(b) Geographical area
Whole Slovenia. Areas with special de-

velopment problems, defined by Decree on
values of criteria for determining areas with
special development problems and deter-
mining municipalities fulfilling these criteria
(OG 59/00).

(c) Maximum project duration: The final
date for the completion of the project is 31st

October 2004.
For details, see the “Guidelines for Ap-

plicants to Call for Proposals 2001“ referred
to in item 2.1.2.

4. Overall amount available for this Call
for Proposals: EUR 403,342.30.

PHARE contribution: EUR 203,186.16.
5. Maximum and minimum Phare grant

amounts
(a) Minimum grant for a project: EUR

50,000.
(b) Maximum grant for a project: EUR

203,186.16.
(c) Maximum proportion of project costs

to be covered by Community funding
(Phare): 33.5% (not intended to finance
VAT).

6. Maximum number of grants to be
awarded: maximum 4 grants will be
awarded.

Eligibility criteria
7. Eligibility: Who may apply
Applicants must comply with all the fol-

lowing conditions in order to be eligible for
a grant:

– be municipalities within the defined
statistical region according to the Decree
on values of criteria for determining areas
with special development problems and
determining municipalities fulfilling these
criteria;

– apply for agglomerations with popula-
tion between 500 and 2.000 inhabitants;

– be directly responsible for the prepa-
ration and management of the project, not
acting as an intermediary;

– have stable and sufficient sources of
finance to ensure the continuity of their
organisation throughout the project and, if
necessary, to play a part in financing it.

Provisional timetable
8. Provisional notification date of results

of the award process: august 2003.
Award criteria
9. Award criteria: as under section 2.3

of the Guidelines for Applicants to Call for
Proposals 2001 (Administrative compli-
ance, eligibility of applicants, partners and
projects, evaluation of quality and financial
evaluation).

Application formalities
10. Application format and details to be

provided: applications must be submitted

using the standard application form at-
tached to the Guidelines for Applicants to
Call for Proposals 2001 mentioned in item
12, whose format and instructions must be
strictly observed. For each application, one
signed original and three copies must be
supplied by the applicant.

11. Deadline for applications: applica-
tions must be received by 14th July 2003 at
12.00h, to the address of NARD, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.

Any application received by the Contract-
ing Authority after this deadline will not be
considered.

12. Detailed information: detailed infor-
mation on this Call for Proposals is con-
tained in the “Guidelines for Applicants to
Call for Proposals 2001“ available at the
NARD, Kotnikova 28, and on internet web
page htpp://www.sigov.si/arr/.

Any questions regarding this Call for
Proposals should be sent by e-mail
arr@gov.si (including the Publication Ref-
erence of this Call for Proposals shown in
item 1) to NARD, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana. All applicants are encouraged to
consult the Internet Web page
htpp://www.sigov.si/arr// regularly before
the deadline for applications since the
Contracting Authority will publish the most
frequently asked questions and the corre-
sponding replies.

Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-92197

Poziv k oddaji ponudb
za projekt Phare nacionalni program,

Ekonomska in socialna kohezija –
Krepitev Slovenije na lokalni ravni,

SI.01.06.01, sklop B2, Pitna voda, ki
ga razglaša Ministrstvo za

gospodarstvo
1. Številka objave: SI.01.06.01.
2. Program in finančna linija: Phare na-

cionalni program, Ekonomska in socialna
kohezija – Krepitev Slovenije na lokalni rav-
ni, SI.01.06.01, sklop B2.

3. Vrsta aktivnosti, geografsko območje
in trajanje projekta:

(a) Vrsta aktivnosti
Izgradnja vodovoda, ki bo omogočila ve-

čjemu številu prebivalcev in drugim upora-
bnikom povezavo na skupni sistem vodo-
oskrbe.

(b) Geografsko območje
Vsa Slovenija. Področja s posebnimi raz-

vojnimi problemi, določena z Uredbo o vre-
dnosti meril za določitev območij s pose-
bnimi razvojnimi problemi in določitev ob-
čin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št.
59/00).

(c) Maksimalno trajanje projekta: zadnji
datum za dovršitev projekta je 31. oktober
2004.

Za podrobnosti glej “Guidelines for Ap-
plicants to Call for Proposals 2001“ pod
točko 2.1.2

4. Celotna vrednost tega razpisa: EUR
415.755,33.

Pharov prispevek: EUR 85.202,55.
5. Maksimalni in minimalni znesek Pha-

re donacije:
(a) Miminalna donacija za projekt: EUR

50.000.
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(b) Maksimalna donacija za projekt: EUR
85.202,55.

(c) Maksimalni delež projektnih stroškov,
ki jih bodo pokriti iz sklada Skupnosti (Pha-
re): 14,2% (izključujoč DDV).

6. Maksimalno število dodeljenih dona-
cij: podeljena bo maksimalno 1 donacija.

Kriteriji primernosti
7. Primernost: kdo lahko kandidira
Kandidati morajo izpolnjevati vse našte-

te pogoje, da so upravičeni do sodelovanja
na razpisu:

– občine, ki ustrezajo pogojem Uredbe
o vrednosti meril za določitev območij s po-
sebnimi razvojnimi problemi in določitev ob-
čin, ki izpolnjujejo ta merila,

– aglomeracije s 500 do 2.000 prebi-
valci,

– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki,

– imeti redne in zadostne vire financira-
nja za zagotavljanje delovanja tudi po izteku
projekta; če je potrebno tudi za sofinancira-
nje projekta.

Okviren urnik
8. Okvirni datum objave rezultatov oce-

njevanja: avgust 2003.
Izborni pogoji
9. Merila za izbor: kot pod razdelkom

2.3 of the Guidelines for Applicants to Call
for Proposals 2001 (Administrative compli-
ance, eligibility of applicants, partners and
projects, evaluation of quality and financial
evaluation).

Formalnosti v zvezi s ponudbami
10. Oblika ponudbe in zahtevane podro-

bnosti: predložene ponudbe morajo biti se-
stavljene po standardnem vzorcu ponudbe,
ki se nanaša na “Guidelines for Applicants
to Call for Proposals 2001“, omenjena pod
točko 12. Njena oblika in navodila se mora-
jo dosledno upoštevati. Vsaka ponudba se
predloži v enem originalu in treh kopijah.

11. Zadnji rok za ponudbe: ponudbe mo-
rajo prispeti do 14. julija 2003 do 12. ure na
naslov ARR, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Ponudbe, katere bo naročnik prejel po
navedenem roku, se ne bodo upoštevale.

12. Podrobnejše informacije: podrobnej-
še informacije za poziv k oddaji ponudb so
navedene v “Guidelines for Applicants to
Call for Proposals 2001“, ki je na voljo na
ARR, Kotnikova 28, in na spletni strani:
htpp://www.sigov.si/arr/.

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na poziv k
oddaji ponudb, naj bodo poslana preko elek-
tronske pošte arr@gov.si (vključujoč številko
objave tega poziva navedeno pod točko 1)
na ARR, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Vsi
kandidati so vljudno naprošeni, da redno obi-
skujejo spletno stran htpp://www.si-
gov.si/arr//, saj bo na njej naročnik pred
skrajnim rokom oddaje ponudb objavil naj-
bolj pogosta vprašanja in odgovore.

Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-92198

Call for Proposals
for Phare National Programme 2001 –

Economic and Social Cohesion,
Strengthening Slovenia at the Local

Level, SI.01.06.01, Lot B2, Water Supply
issued by the Ministry of the Economy

1. Publication reference: SI.01.06.01.
2. Programme and Financing source:

Phare National Programme 2001 – Eco-
nomic and Social Cohesion, Strengthening
Slovenia at the Local Level, SI.01.06.01,
Lot B2.

3. Nature of activities, geographical area
and project duration:

(a) Nature of activities
The construction of water supply, which

will increase the number of inhabitants and
other polluters connected to system of sup-
ply of fresh water.

(b) Geographical area
Whole Slovenia. Areas with special de-

velopment problems, defined by Decree on
values of criteria for determining areas with
special development problems and deter-
mining municipalities fulfilling these criteria
(OG 59/00).

(c) Maximum project duration: The final
date for the completion of the project is 31st

October 2004.
For details, see the “Guidelines for Ap-

plicants to Call for Proposals 2001“ referred
to in item 2.1.2

4. Overall amount available for this Call
for Proposals: EUR 415,755.33.

PHARE contribution: EUR 85,202.55.
5. Maximum and minimum Phare grant

amounts:
(a) Minimum grant for a project: EUR

50,000.
(b) Maximum grant for a project: EUR

85,202.55.
(c) Maximum proportion of project costs

to be covered by Community funding:
14.2% (not intended to finance VAT).

6. Maximum number of grants to be
awarded: maximum 1 grant will be awarded.

Eligibility criteria
7. Eligibility: Who may apply
Applicants must comply with all the fol-

lowing conditions in order to be eligible for
a grant:

– be municipalities within the defined
statistical region according to Decree on
values of criteria for determining areas with
special development problems and deter-
mining municipalities fulfilling these cri-
teria;

– apply for agglomerations with po-
pulation between 500 and 2.000 inhabi-
tants;

– be directly responsible for the prepa-
ration and management of the project, not
acting as an intermediary;

– have stable and sufficient sources of
finance to ensure the continuity of their
organisation throughout the project and, if
necessary, to play a part in financing it.

Provisional timetable
8. Provisional notification date of results

of the award process: august 2003.
Award criteria
9. Award criteria: as under section 2.3

of the Guidelines for Applicants to Call for
Proposals 2001 (Administrative compli-
ance, eligibility of applicants, partners and
projects, evaluation of quality and financial
evaluation).

Application formalities
10. Application format and details to be

provided: applications must be submitted
using the standard application form at-

tached to the Guidelines for Applicants to
Call for Proposals 2001 mentioned in item
12, whose format and instructions must be
strictly observed. For each application, one
signed original and three copies must be
supplied by the applicant.

11. Deadline for applications: applica-
tions must be received by 14th July 2003 at
12.00h, to the address of NARD, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.

Any application received by the Contract-
ing Authority after this deadline will not be
considered.

12. Detailed information: detailed infor-
mation on this Call for Proposals is con-
tained in the “Guidelines for Applicants to
Call for Proposals 2001“ available at the
NARD, Kotnikova 28, and on internet web
page htpp://www.sigov.si/arr/.

Any questions regarding this Call for
Proposals should be sent by e-mail
arr@gov.si (including the Publication Ref-
erence of this Call for Proposals shown in
item 1) to NARD, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana. All applicants are encouraged to
consult the Internet Web page
htpp://www.sigov.si/arr// regularly before
the deadline for applications since the
Contracting Authority will publish the most
frequently asked questions and the corre-
sponding replies.

Agencija RS za regionalni razvoj

Št. 404-03-22/2003 Ob-92126
Na podlagi določb Zakona o raziskoval-

ni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.:
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje 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 rati-
fikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Avstrije o
znanstveno-tehničnem sodelovanju (Ur. l.
RS, št. 10/99) in na podlagi Protokola dru-
gega zasedanja Skupnega odbora za znan-
stveno in tehnično sodelovanje za izvaja-
nje Sporazuma med Republiko Slovenijo
in Republiko Avstrijo o znanstveno-tehnič-
nem sodelovanju z dne 14. decembra
2001, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko

Avstrijo 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
avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski
do 10 dni in daljši obiski od 1 – 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 Avstriji;
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– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevni-
ce za avstrijske raziskovalce ob obiskih v
Sloveniji (kratki obiski do 10 dni);

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 450 (mesečno v SIT (za
namene dnevnic) za avstrijske raziskovalce
(dolgi obiski od 1 – 3 mesecev).

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– 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 za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali odobrene mednarodne pro-
jekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem
programu EU na področju raziskav, tehno-
loškega razvoja in predstavitev), oziroma s
strani Ministrstva za gospodarstvo sofinan-
cirane razvojno – tehnološke projekte (na-
vesti šifre in naslove projektov), ki zagotav-
ljajo osnovni vir financiranja predvidenih ra-
ziskav;

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave:

s strukturnega vidika: intenziviranje re-
gionalnega in multilateralnega sodelovanja
in zlasti sodelovanje v 6. okvirnem progra-
mu EU,

s tematskega vidika: biotehnologija, ma-
teriali, elektronika, informacijske tehnologi-
je, okoljevarstvene vede, medicina, pravne,
družbene in ekonomske vede.

5. Vloga na razpis v 3 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

a) izpolnjen razpisni obrazec z osnovni-
mi podatki o projektu in:

– seznam slovenskih sodelavcev pri pro-
jektu,

– predstavitvene podatke o avstrijskem
prijavitelju (instituciji) in nosilcu projekta,

– seznam medsebojnih obiskov v ob-
dobju dveh let,

– podpis/žig prijavitelja in nosilca pro-
jekta;

b) C.V. et studiorum slovenskega nosil-
ca projekta in seznam najpomembnejših pu-
blikacij, ki so jih vsi sodelujoči na slovenski
strani objavili v obdobju zadnjih petih let in
se nanašajo na projekt;

c) predlog projekta (do 5 strani), ki mora
vsebovati:

– kratek povzetek vsebine, z morebit-
nim opisom sodelovanja z industrijskim
sektorjem,

– hipotezo in definicijo ciljev projekta,
– opis metodologije,
– opis morebitnega prejšnjega sodelo-

vanja,
– opis pričakovanih rezultatov in prido-

bitev;
d) opredelitev (do 3 strani) pričakova-

nega multilateralnega sodelovanja – v
primeru, da gre za projekte ali delavnice,

ki  služijo  kot  priprava  za  6.  okvirni
program EU;

e) klasifikacijo.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za

sofinanciranje:
Predlog izbora prijav za nadaljnjo

obravnavo pri pristojnem mednarodnem
organu, to je skupnem slovensko-av-
strijskem odboru za znanstveno in teh-
nološko sodelovanje, pripravi imenovani
slovenski del navedenega odbora, pri če-
mer upošteva ovrednotenje kvalitete razi-
skovalnih projektov oziroma programov.
Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen
rezultatov raziskav za družbeni in gospo-
darski razvoj Republike Slovenije, znan-
stveno odličnost in/ali aplikativnost razi-
skav, 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-avstrijski od-
bor 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 raz-
pis za sofinanciranje znanstveno-tehnolo-
škega sodelovanja med Republiko Slove-
nijo in Republiko Avstrijo v letih 2004 in
2005“, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah in z označbo vlagatelja na na-
slov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, mag. Anja Muck, 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 15. septembra
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, 17. septembra 2003 ob 9. uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni predvidoma do konca leta
2003.

14. Razpisna dokumentacija bo po ob-
javi javnega razpisa v Uradnem listu RS ob-
javljena tudi na spletnih straneh Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo
lahko dvignejo vsak delavnik po objavi raz-
pisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na MŠZŠ, Trg OF 13, tel. 01/478-46-76.
Vse dodatne informacije pri mag. Anji Muck
(tel. 01/478-46-91).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-92239
Na podlagi Spremembe proračuna Re-

publike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o

javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01,
53/02, 80/02 – popr. in 88/02), Progra-
ma ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2002–2006,
Programa dela PCMG za leto 2003, Fi-
nančnega načrta PCMG za leto 2003 in
Sklepa komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi številka 2019/02-BP-915 z dne
22. 7. 2002 Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za spodbujanje nastajanja lokalnih

grozdov mikro in malih podjetij v letu
2003

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stro-

škov priprave projektov povezovanja po-
djetij, razvoja grozdov mikro in malih po-
djetij ter izvedbe projektov grozdov, ki jih
izvajajo skupine najmanj treh podjetij. Za-
želeno je, da v skupini sodelujejo tudi dru-
ge razvojne in podporne institucije na lo-
kalni/regionalni ravni.

Razvoj lokalnih grozdov je del Programa
ukrepov spodbujanja podjetništva in konku-
renčnosti 2002-2006, ki ga je pripravilo Mi-
nistrstvo za gospodarstvo. Ministrstvo za go-
spodarstvo je v letu 2002 pričelo s spodbu-
janjem razvoja lokalnih grozdov. V okviru
projekta, katerega izvajalec je bil PCMG, je
bila v letu 2002 izvedena identifikacija lo-
kalnih grozdov, z izvedenim usposabljanjem
je bila vzpostavljena infrastruktura za pod-
poro povezovanja in sodelovanja mikro in
malih podjetij na lokalni ravni.

2. Namen razpisa
2.1.) Namen razpisa je spodbujanje po-

vezovanja mikro in malih podjetij na lokalni
ravni za krepitev uspešnosti nastopa na
trgu.

2.2.) PCMG bo zainteresiranim skupi-
nam podjetij sofinanciral naslednje aktiv-
nosti:

a) priprava skupnih projektov skupin mi-
kro in malih podjetij za krepitev razvojnih
sposobnosti skupine in posameznih pod-
jetij,

b) vzpostavljanje skupne strategije sku-
pine mikro in malih podjetij notranje komu-
nikacije in promocije koncepta v lokalnem
okolju,

c) začetno delovanje skupin mikro  in
malih  podjetij,  ki  vključuje izvedbo prvih
ključnih projektov lokalnih grozdov.

2.3.) V okviru predvidenih aktivnosti bo
PCMG sofinanciral naslednje upravičene
stroške:

a) priprava skupnih projektov:
– svetovanje pri pripravi skupnih pro-

jektov,
– mentorstvo, izvajanje animacijskih in

motivacijskih delavnic, namenjenih pripravi
skupnih projektov,

– koordinacijo priprave skupnih pro-
jektov,

– promocijo lokalnega grozda v lokal-
nem/regionalnem okolju;

b) razvoj posameznih identificiranih groz-
dov:
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– svetovanje in mentorstvo pri vzpostav-
ljanju notranje komunikacije in organizacije
grozda,

– usposabljanje za vzpostavitev notranje
komunikacije in organizacije grozda,

– skupne promocijske aktivnosti grozda,
– stroški dela in drugi stroški vezani na

razvoj grozda;
c) izvedba projektov lokalnih grozdov:
– svetovanje pri izvajanju skupnih razvoj-

nih projektov,
– raziskave, svetovanje idr. storitve, ve-

zane na izvedbo skupnega razvojnega pro-
jekta vključno z raziskavami, tehničnim zna-
njem, patenti itd.

– pridobivanje znanja, usposabljanje
(izobraževanje delavcev in managerjev) za
izvajanje skupnih projektov (ni namenjeno
pridobivanju splošnega znanja!),

– skupne promocijske aktivnosti grozda.
Upravičeni so samo stroški, ki nastanejo

pri izvajanju prijavljenega projekta oziroma
so s projektom neposredno povezani.

2.4.) Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s

sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– zaposlujejo praviloma 3-50 ljudi,
– niso v stečajnem postopku, postopku

prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane vse obveznosti do dr-

žave,
– na dan 31. 12. 2002 niso v stanju ka-

pitalske neustreznosti po 10. členu Zakona
o finančnem poslovanju podjetij,

– ne pridobivajo in niso v postopku pri-
dobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah,

– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega pro-
računa,

– katerih dejavnost ni kmetijstvo, ribiš-
tvo, živilsko predelovalna industrija in jeklar-
stvo.

Za podjetja iz naslednjih panog je po-
trebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedel-
ništvo in transport, premogovništvo, in-
dustrija motornih vozil in industrija sintetič-
nih vlaken.

Na razpisu lahko sodeluje skupina naj-
manj treh podjetij:

– ki s pismom o nameri oziroma dokazi-
lom o doseženem dogovoru potrdijo sode-
lovanje pri skupnem projektu,

– ki so določila nosilno podjetje, ki v
imenu skupine nastopa kot prijavitelj in po-
godbeni partner s PCMG.

2.5.) Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija v skladu z naslednjimi merili:
1. Skladnost projekta z nameni razpisa

25%.
2. Utemeljenost projekta z vidika: načr-

ta izvajanja projekta, organizacije izvajanja
projekta in predvidenih učinkov projekta
50%.

3. Finančna konstrukcija projekta z vidi-
ka strukture stroškov in transparentnosti fi-
nančne konstrukcije, skladnosti stroškov z
načrtom izvajanja projekta 25%.

Prijavitelji iz Primorske regije ne morejo
kandidirati na razpis s prijavami, ki bodo
predmet pomoči iz mednarodnega projekta
Primorska CBC, PRIMe (Primorska Enter-
prise) – Strengthening the SME Competiti-

veness in the Primorska Region through
Networking and Co-operation (Europe-
Aid/114342/D/SV/SI).

Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki

bo na razpolago za sofinanciranje projektov
v letu 2003, znaša 110,000.000 SIT.

Sredstva bodo dodeljena po pravilu de-
minimis. Skupni znesek dodeljen prejemni-
ku po pravilu de minimis ne sme preseči
100.000 EUR v obdobju treh let od zadnje-
ga prejema takšne pomoči, ne glede na
obliko ali namen pomoči.

2. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje sofinanciranja je proračunsko

leto 2003.
3. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz

razpisne dokumentacije, mora biti dostav-
ljena na naslov: Pospeševalni center za ma-
lo gospodasrtvo, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, do vključno 19. 5. 2003 (velja
poštni žig do vključno 18. 5. 2003 ali od-
daja v glavno pisarno PCMG, najkasneje
do 19. 5. 2003 do 12. ure) v zaprti ovojni-
ci pod oznako “Ne odpiraj – vloga na raz-
pis“, z navedbo naslova “Spodbujanje raz-
voja lokalnih grozdov mikro in malih podje-
tij v letu 2003“ in številko objave razpisa v
Uradnem listu RS na prednji ter polnim na-
slovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno, komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene vla-
gateljem.

4. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo

22. 5. 2003.
5. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih raz-

pisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja vlog.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.pcmg.si ali v glavni pisarni
PCMG. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, če po-
djetje na spodaj navedeni e-mail naslov po-
sredujete prošnjo za dvig razpisne doku-
mentacije.

9. Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek od 10. do 12. ure po tel.
01/58-918-86, kontaktna oseba: Valentina
Lozar.

PCMG bo organiziral informativni dan za
zainteresirana podjetja, ki bo 24. 4. 2003,
ob 13. uri v prostorih GEA College, WTC,
Dunajska 156, Ljubljana.

Morebitna vprašanja je mogoče posre-
dovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: valentina.lozar@pcmg.si oziroma po
faksu 01/589-18-77.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Št. 13/03 Ob-92025
Javno podjetje Energetika Ljubljana

d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za prodajo telefonske opreme z

zbiranjem ponudb
Predmet prodaje so:
1. telefonski centrali ISDN Bosch Tele-

norma Integral 333 in Integral 332;

2. 6 kosov telefonski aparat ISDN Bosch
Integral TH 13;

3. 72 kosov telefonski aparat ISDN
Bosch Integral TS 13;

4. 216 kosov telefonski aparat Panaso-
nic;

5. 10 kosov telefonski aparat Eta;
(v nadaljevanju oprema).
Telefonska centrala ISDN Bosch Tele-

norma Integral 333, letnik 1995 ima inte-
grirani prenos podatkov in govora in več
kot 200 različnih funkcij, ki se lahko med
seboj kombinirajo. Ima 8 analognih javnih
prenosnikov (DEK/MFC) in 60 digitalnih
kanalov za povezavo na javno telekomuni-
kacijsko omrežje; 176 analognih in 64 di-
gitalnih internih telefonskih priključkov ter
30 prečnih zvez za povezavo komunikacij-
skih sistemov. Kapaciteta centrale je 576
priključnih točk (naročniških, javnih pri-
ključkov, prečnih zvez itd.).

Telefonska centrala ISDN Bosch Tele-
norma Integral 332, letnik 1995 ima inte-
grirani prenos podatkov in govora in več
kot 200 različnih funkcij, ki se lahko med
seboj kombinirajo. Ima 8 analognih javnih
prenosnikov (DEK/MFC) in 30 digitalnih
kanalov za povezavo na javno telekomuni-
kacijsko omrežje; 176 analognih in 48 di-
gitalnih internih telefonskih priključkov ter
30 prečnih zvez za povezavo komunikacij-
skih sistemov. Kapaciteta centrale je 320
priključnih točk (naročniških, javnih pri-
ključkov, prečnih zvez itd.).

Pogoji razpisa
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki morajo predložiti nasled-
nje dokumente:

– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu;
– pravne osebe: celotni izpisek iz vpi-

sa v sodni register, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni od datuma prispetja po-
nudb v vložišče naročnika, navedenega v
4. točki tega razpisa, izpolnjen obrazec
BON-1/P;

– samostojni podjetniki: izpis iz vpisni-
ka samostojnih podjetnikov pri DURS – pri-
glasitveni list, ki ne sme biti starejši od 30
dni od datuma prispetja ponudb v vložišče
naročnika, navedenega v 4. točki tega raz-
pisa.

2. Vsa oprema, ki je predmet tega raz-
pisa, se prodaja v celoti po seznamu št. 1.
Izhodiščne cene za opremo so določene v
seznamu št. 1, ki ga zainteresirani ponud-
niki lahko dobijo pri prodajalcu na naslovu
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, 2. nad-
stropje, soba 211, Silvester Koren, tel.
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elek-
tronska pošta: silvester.koren@energeti-
ka-lj.si; in sicer vsak delovni dan med 8. in
13. uro.

3. Pisna ponudba, ki jo ponudnik pri-
pravi sam, mora vsebovati splošne podat-
ke o ponudniku (ime in priimek fizične ose-
be oziroma podjetja, naslov, davčno števil-
ko, matično številko, kontaktno osebo in
njene podatke), ponujeno kupnino, upoš-
tevaje, da vse stroške, povezane s pred-
metom kupoprodaje, plača kupec ter na-
čin in rok plačila.

4. Pisne ponudbe morajo prispeti v vlo-
žišče Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o. Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
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Ljubljana, najkasneje do 9. 5. 2003 do 9.
ure v zaprti ovojnici, z oznako:

 
“Ne odpiraj

– Ponudba telefonska oprema, št.
PSP-13/03”.

5. Odpiranje ponudb in izbor najugo-
dnejšega ponudnika bo komisijsko.

6. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev
za opremo, ki je naprodaj po sistemu “vide-
no – kupljeno“.

7. Kupec s sodelovanjem pri javnem zbi-
ranju ponudb potrjuje, da je seznanjen s
stanjem opreme in se odreka zahtevkom iz
naslova stvarnih napak.

8. Lastninska pravica se prenese na kup-
ca po plačilu celotne kupnine.

9. Najugodnejšega ponudnika bo komi-
sija izbrala v roku 30 dni po končanem zbi-
ranju ponudb.

10. Lastnik si pridržuje pravico, da lah-
ko kadar koli odstopi od nameravane pro-
daje in ne sklene prodajne pogodbe z no-
benim od ponudnikov.

11. Ogled opreme je možen na podlagi
predhodnega dogovora s kontaktno osebo
Vitalom Hribarjem na tel. 01/588-97-60,
vsak delovni dan med 8. in 13. uro.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 107/03 Ob-92229
Narodna in univerzitetna knjižnica, Turja-

ška 1, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb pri razvoju

skupnega projekta “Izdelava in trženje
podatkov baze serijskih publikacij v

digitalni obliki“
Namen projekta je ustvariti edinstveno

podatkovno bazo in elektronski arhiv vseh
pomembnejših sodobnih in starejših digita-
liziranih slovenskih periodičnih publikacij.
Cilj projekta je digitalizacija in avtomatizaci-
ja bibliografske obdelave podatkov člankov
iz dnevnega časopisja in drugih serijskih
publikacij ter omogočanje hitrejšega dosto-
pa do njihovega celotnega besedila in poiz-
vedovanje po njih.

Predmet tega razpisa je partnersko so-
delovanje družbenikov pri postavitvi, raz-
voju in aplikacijah skupnega projekta po-
datkovne baze serijskih publikacij v podat-
kovni obliki, sodelovanju in finančna po-
moč partnerja pri vzpostavitvi arhiva
elektronskih publikacij ter možnost part-
nerju, da tako ustvarjeno podatkovno bazo
tudi trži.

Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki izpolnjujejo pogoje, določene v razpi-
sni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani ponudniki dvignejo vsak delavnik
od 9. do 12. ure v Narodni in univerzitetni
knjižnici, Turjaška 1, Ljubljana (tajništvo,
soba 117 ali 120) ali na spletni strani
www.nuk.uni-lj.si.

Rok za oddajo ponudb je do vključno
12. 5. 2003.

Narodna in univerzitetna knjižnica

Ob-92168
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna RS za leto 2003 (Ur. l. RS, št.
118/02), Noveliranega programa izvedbe
trajne opustitve izkoriščanja uranove rude

in preprečevanje posledic rudarjenja v Ru-
dniku Žirovski vrh, IBE, april 2001, št. proj.
UZVI-B103/29, Programa organizacijske-
ga preoblikovanja RŽV s kadrovskim soci-
alnim programom, BSC d.o.o. Kranj, maj
2002, dopolnjen februar 2003 in Poslov-
nega načrta RŽV za leto 2003 objavlja Ru-
dnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapi-
ranje rudnika urana, d.o.o.

javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje

odpiranja novih delovnih mest
I. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, javno

podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za spodbu-

janje odpiranja novih delovnih mest, katera
se nanašajo na zaposlovanje delavcev
družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje
za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nada-
ljevanju: RŽV).

Dodeljena sredstva iz prejšnjega od-
stavka se bodo izplačevala na osnovi po-
godbe o prezaposlitvi delavcev RŽV (v na-
daljevanju: pogodba) v obliki premij. Višina
premije za odprtje delovnega mesta in za-
poslitev delavca RŽV znaša 4,500.000 to-
larjev. Pogoj za sklenitev pogodbe je pri-
dobljeno soglasje delavca RŽV, s katerim
le-ta nepreklicno soglaša k sklenitvi delov-
nega razmerja z izbranim delodajalcem. Iz-
plačilo premije bo realizirano v roku 60 dni
od sklenitve pogodbe in predložitve ustrez-
nega instrumenta zavarovanja terjatev RŽV,
za primer ne spoštovanja pogodbenih
obveznosti prejemnika sredstev, ki so sle-
deče:

– odprtje delovnega mesta in zaposli-
tev delavca RŽV, ki je dal nepreklicno so-
glasje k prezaposlitvi v 30 dneh po podpi-
su pogodbe o prezaposlovanju delavcev
RŽV za obdobje najmanj petih letih od skle-
nitve delovnega razmerja. Kot dokazilo o
izpolnjevanju te obveznosti se predloži
obrazec M-1/M-2, potrjen s strani Zavoda
za zdravstveno zavarovanje in sicer prvič
ob sami realizaciji zaposlitve in drugič po
preteku 5. let od sklenitve delovnega ra-
zmerja,

– ohranitev novo odprtega delovnega
mesta najmanj pet let od odprtja le-tega,
kar prejemnik sredstev dokaže s predloži-
tvijo s strani Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje potrjenega obrazca o številu zaposle-
nih in sicer prvič ob prijavi, drugič po izved-
bi prezaposlitev in tretjič po preteku petlet-
nega obdobja. Kot povečanje števila
delovnih mest se šteje neto povečanje šte-
vila zaposlenih po realizaciji prezaposlitev v
primerjavi s stanjem pred tem. Število zapo-
slenih po petih letih ne sme biti manjše od
števila zaposlenih, ugotovljenega po izved-
bi prezaposlitev.

Za zavarovanje terjatev RŽV iz navede-
nih alinej mora prejemnik sredstev predloži-
ti dve bianco podpisani menici družbe, z
menično izjavo in pooblastilom za izpolni-
tev. Te instrumente zavarovanja bo RŽV vr-
nil takoj, ko bo prejel zahtevana dokazila o
izpolnjevanju obveznosti.

V primeru neizpolnjevanja katerekoli
izmed navedenih pogodbenih obveznosti bo
RŽV odstopil od pogodbe in zahteval ta-

kojšnje vračilo prejetih sredstev, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.

III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe ter samostojni

podjetniki, če izpolnjujejo naslednje po-
goje:

a) so registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99,
45/01), kot gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik,

b) niso v stanju kapitalske neustreznosti
po drugem odstavku 10. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij,

c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,

d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega po pro-
gramu ugotavljanja trajno presežnih de-
lavcev,

2. delavci RŽV, ki so se pripravljeni sa-
mozaposliti.

Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjeno in podpisano izjavo o stri-

njanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1a
oziroma 1b),

– prijavni obrazec (obrazec št. 2a ozi-
roma 2b),

– osnovne podatke o prijavitelju in no-
vih delovnih mestih (obrazec št. 3a oziro-
ma 3b),

– podpisan vzorec pogodbe (obrazec
št. 4a oziroma 4b).

Po pridobljenem soglasju delavca za
prezaposlitev prijavitelj predloži v 15 dneh
še:

– izpisek iz sodnega registra, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejši od 30
dni, oziroma kopijo priglasitvenega lista,
potrjeno s strani davčnega organa, ki na
dan odpiranja vlog ne sme biti starejša od
30 dni,

– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določe-
nih z zakonom, ki na dan odpiranja vlog ne
sme biti starejše od 30 dni,

– podatke o boniteti poslovanja (BON-1
za preteklo leto, potrjen s strani APP oziro-
ma odločbo o odmeri davka iz dejavnosti za
preteklo leto, če samostojni podjetnik
odločbe še ni prejel, naj dostavi kopijo na-
povedi davka iz dejavnosti, potrjeno s strani
DURS),

– podatke o plačilni sposobnosti, ki na
dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši od
30 dni (BON-2, potrjen s strani APP, oziro-
ma potrdilo poslovne banke, da prijavite-
ljev račun zadnjih šest mesecev ni bil blo-
kiran),

– fotokopijo bilance stanja in izkaza
uspeha za leto 2001 in leto 2002,

– število zaposlenih, potrjeno s strani Za-
voda za zdravstveno zavarovanje za obdob-
je, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti
starejše od 30 dni.

Opomba: v primeru vlog za samozapo-
slitev se zahtevajo samo obrazci od prve do
pete alinee, enako velja za novo nastale
družbe oziroma samostojne podjetnike.

IV. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska višina sredstev razpisa, ki

bodo na razpolago za leto 2003, je opre-
deljena v Poslovnem načrtu družbe RŽV in
znaša 22,500.000 tolarjev.
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Sredstva javnega razpisa bo RŽV zago-
tovil iz lastnih virov družbe.

V. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi na-

vodili, mora biti dostavljena na naslov: Ru-
dnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapira-
nje rudnika urana, d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas.

Vloga se lahko dostavi po pošti s pripo-
ročeno pošiljko ali odda v tajništvo RŽV,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo prispele na nave-
den naslov do vključno 18. 6. 2003, 24. 9,
2003 in 26. 11. 2003 do 9. ure v zaprti
ovojnici z navedbo “Ne odpiraj – razpis –
spodbujanje odpiranja novih delovnih mest“
in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani.

VI. Datum odpiranja ponudb: komisija bo
vloge javno odpirala 18. 6. 2003, 24. 9.
2003 in 26. 11. 2003 ob 9.15.

VII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem

jeziku lahko prijavitelji prevzamejo proti pla-
čilu 3.600 tolarjev (DDV je vključen), ki jih
nakažejo na TRR št. 07000-0000168385
Rudnika Žirovski vrh, d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas (tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399) ali poravnajo v blagajni
družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
V primeru nakazila je potrebno na plačilni
nalog obvezno vpisati namen in sicer “pre-
zaposlovanje – 401“. Plačniki morajo foto-
kopijo dokazila o plačilu, skupaj s podatki o
prijavitelju, ki so potrebni za izstavitev raču-
na, poslati na naročnikov faks
04/51-59-399.

V času trajanja razpisa bo razpisna do-
kumentacija na voljo vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu družbe RŽV pri
Petru Dolencu (int: 320, e-mail: peter.do-
lenc@rudnik-zv.si), kjer bodo na razpolago
tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.

VIII. Veljavnost razpisa: razpis velja do
26. 11. 2003.

Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.
Gorenja vas

Ob-92081
Na podlagi Pravilnika o subvencionira-

nju obrestne mere kreditov najetih za po-
speševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipa-
va–Razdrto (Uradno glasilo št. 5/00, 3/01,
1/02) Občina Vipava objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila
pridobljena iz sredstev zaradi

spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC

Vipava–Razdrto za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v občini Vipava za

leto 2003
I. Na javni razpis se lahko prijavijo kme-

tijski proizvajalci (fizične in pravne osebe),
ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo
na območju občine Vipava (iz drugih občin
samo, če je poseg na zemljišču, ki je v
vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od
naslednjih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovan iz kmetij-
stva,

– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,

– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna

in evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zara-

ščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo do-

deljevala za subvencioniranje obrestne me-
re za:

A) Agromelioracijo kmetijskih zemljišč (vi-
nogradi, matičnjaki, sadovnjaki, travniki, pa-
šniki, vrtnarstvo).

B) Nakup kmetijskih zemljišč.
C) Nakup osnovne črede, novogradnja

in adaptacija hlevov ter investicije v poveča-
nje pridelave mleka in mesa na kmetijah.

D) Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah.

E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje.

F) Investicije v nasade hitrorastočih li-
stavcev.

G) Nakup gozdnih zemljišč.
H) nakup cisterne za dovoz pitne vode

na kmetije in za intervencije v primeru poža-
ra ali drugih naravnih nesreč na kmetijskih
in gozdnih površinah in objektih.

III. Pogoji in merila za kandidiranje na
javnem razpisu po posameznih panogah:

A) Agromelioracija kmetijskih zemljišč
1. Vinogradništvo na območjih, rajonizi-

ranih za vinsko trto:
– skupna površina vinogradov na kmeti-

jo 0,5 ha,
– minimalna letna obnova 0,1 ha,
– najmanjše število cepljenk 3.500

kos/ha bruto površine.
2. Matičnjaki
– posaditev matičnjaka stopnje selekci-

je BAZA,
– posaditev najmanj 1000 kosov pod-

lage,
– izjava KVZ Nova Gorica, da je fizična

oziroma pravna oseba posadila matičnjak v
skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega
inštituta.

3. Sadjarstvo
– skupna površina nasadov na kmetijo:

– (breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) –
(ostalo = 0,2 ha),

– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih

tehnoloških priporočilih
4. Travniki, pašniki
– skupna površina travnikov in pašnikov

na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejav-

nost,
– minimalna površina agromelioracije let-

no – travniki 1 ha, – pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po

sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agro-

melioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje ure-

jenih površin.
5. Vrtnarstvo
– minimalna površina novega rastlinjaka

200 m2,
– minimalna površina namakalnega siste-

ma ca. 3.000 m2 površine.
B) Nakup kmetijskih zemljišč
– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetij-

ska zemljišča,

– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje
od 0,5 ha ali predstavlja zaokrožitev oziro-
ma povečanje obdelovalnega kosa istega
lastnika nad skupno površino 0,5 ha,

– zemljišče se uporablja za intenzivno
kmetijsko obdelavo oziroma se na kuplje-
nem zemljišču že izvajajo agromelioracijska
dela.

C) Nakup osnovne črede, novogradnja
in adaptacija hlevov ter investicije v poveča-
nje pridelave mleka in mesa na kmetijah

1. Nakup osnovne črede
– najmanj 10 glav telet za pitanje,
– najmanj 5 krav.
2. Novogradnja hlevov
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 5

stojišč za krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 15

stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je

vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– prašičerejski objekti kombinirano z

minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mla-
dičev,

– drugi  živinorejski  objekti  minimalne-
ga obsega, ki zagotavljajo možnost zapo-
slitve iz dejavnosti za katero je podan
zahtevek,

– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).

3. Adaptacija hlevov
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hle-

vov – veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3

stojišča za krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 9

stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je

vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,

spravila sena, mehanizacija).
D) Investicije v posodabljanje strojnega

parka na kmetijah
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s

štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,

travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehaniza-

cije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij za pre-

delavo kmetijskih pridelkov na domu.
E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na

kmetijah z namenom tržne proizvodnje
– investicije v posodabljanje in poveča-

nje zmogljivosti stacionarnega in izletniške-
ga turizma,

– investicije v posodabljanje novograd-
nje kleti in objektov, povezanih s prodajo in
promocijo vin,

– investicije v skladiščne in hladilniške
kapacitete za skladiščenje sadja in zele-
njave,

– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke.

F) Investicije v nasade hitrorastočih li-
stavcev

– nakup sadik, potrebna zemeljska dela
in saditev,

– zasaditev najmanj 0,1 ha površine,
– pozitivno mnenje za snovanje nasada

pri Zavodu za gozdove.
G) Nakup gozdnih zemljšč
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– nakup najmanj 1 ha gozda, če gre za
posamezno parcelo ali najmanj 0,5 ha, če
gre za zaokroževanje posesti,

– gozdne površine se lahko nahajajo tu-
di izven območja občine Vipava, vendar sa-
mo v občinah, ki neposredno mejijo na ob-
čino Vipava,

– pozitivno mnenje Zavoda za gozdove
RS, OE Ajdovščina.

H) Nakup cisterne za dovoz pitne vode
na kmetije in za intervencije v primeru poža-
ra ali drugih naravnih nesreč na kmetijskih
in gozdnih površinah in objektih

Do subvencije obrestnih mer so upravi-
čena Gasilka društva iz Občine Vipava, ki
kupijo kamion s cisterno s podvozjem Mar-
cedez Benz Actros 1831/K z medosno raz-
daljo 3,6 m.

Podvozje mora biti nadgrajeno s cister-
no za prevoz pitne vode volumna 7500 l
(vgrajena kombinirana črpalka, vodni top,
oprema za samozaščito in pranje vozišča
ter ostala potrebna oprema po tipizaciji Ga-
silske zveze Slovenije).

Kupec omenjenega vozila z nadgradnjo,
ki kandidira za subvencijo obrestne mere
za ta namen, mora predložiti k prošnji tudi
pogodbo o nakupu vozila oziroma cisterne.

IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna me-

ra (T + R),
– interesenti lahko pridobijo kredit v viši-

ni največ do 60% vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na

posameznega vlagatelja 10 mio SIT,
– doba vračila do višine kredita 1,5 mio

SIT je 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT
do 5 mio SIT je 5 let, nad 5 mio SIT pa je
doba vračanja do 10 let,

– enoletni moratorij odplačevanja, ki ve-
lja za kredite od višine 3 mio SIT naprej in z
dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za na-
slednje namene.

(agromelioracija kmetijskih zemljišč (vi-
nogradi, matičnjaki, sadovnjaki),

(novogradnja in adaptacija hlevov,
(investicije v dopolnilne dejavnosti na

kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
(investicije v nasade hitrorastočih li-

stavcev,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kre-

dita je 3 mesece od odobritve kredita.
Vloga za posamezno subvencijo obre-

stne mere se vlaga na posebnem obrazcu,
ki se dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15,
Vipava in Kmetijsko svetovalni službi Ajdov-
ščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Katero
dokumentacijo bo potrebno vlogi priložiti
bo razvidno iz obrazca razpisne dokumen-
tacije.

V) Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 31. 12.
2003.

VI. Rok, v katerem morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev po tem raz-
pisu:

Vloge morajo biti predložene na naslov
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava
osebno ali priporočeno po pošti z oznako
“vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo“.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele
do vključno 20. maja 2003.

VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka,
določenega za predložitev vlog.

VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vi-
pava ali na sedežu Kmetijsko svetovalne
službe Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdov-
ščina.

IX. Komisija občine Vipava bo spremlja-
la namensko porabo sredstev pri investi-
torju. Če bo ugotovila, da sredstva niso
bila porabljena za namen, za katerega so
bila dodeljena ali da so bila sredstva dode-
ljena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico zahtevati od investitorja vračilo do-
deljenih sredstev v enkratnem znesku. In-
vestitor bo moral vrniti sredstva s pripada-
jočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva pridobitve teh sredstev
do plačila.

X. Sredstva za isti namen se istemu pro-
silcu praviloma lahko namenijo le enkrat.

XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu
morajo:

– ohranjati in obdelovati trajne nasade,
za agromelioracijo še najmanj 10 let po pri-
dobitvi kredita,

– imeti v lasti gozdno zemljišče še naj-
manj 20 let po pridobitvi kredita,

– vzdrževati površine in ohranjati primer-
no obremenitev živali za pašnike in travnike,
za agromelioracijo travnikov in pašnikov še
najmanj 10 let po pridobitvi kredita,

– ohranjati število stojišč v govedoreji še
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,

– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je
nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po prido-
bitvi kredita in do njegovega popolnega pla-
čila ter skladno s pogoji banke.

Občina Vipava

Št. 35200-00039/2003 710 Ob-92111
Na podlagi 15. člena Odloka o koncesiji

za opravljanje dejavnosti javne snage, či-
ščenja javnih površin ter urejanje javnih po-
ti, površin za pešce in zelenih površin ter
urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov,
zelenic, otroških igrišč in drugih javnih po-
vršin s pripadajočimi napravami in opremo v
Občini Ormož (Uradni vestnik občine Or-
mož, št. 18/96 in 2/03) objavlja Občina
Ormož

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

dejavnosti javne snage, čiščenja javnih
površin ter urejanje javnih poti, površin
za pešce in zelenih površin ter urejanje

javnih parkov, nasadov, drevoredov,
zelenic, otroških igrišč in drugih javnih
površin s pripadajočimi napravami in

opremo v Občini Ormož
1. Koncedent: Občina Ormož, Ptujska

cesta 6, 2270 Ormož.
2. Predmet razpisa: koncesija za oprav-

ljanje dejavnosti:
a) javne snage in čiščenje javnih povr-

šin;
b) urejanje javni poti, površin za pešce in

zelenih površin;
c) urejanje javnih parkov, nasadov, dre-

voredov, zelenic, otroških igrišč in drugih
javnih površin s pripadajočimi napravami in
opremo v Občini Ormož, kar zajema:

– čiščenje javnih površin, trgov, par-
kirnih prostorov, pločnikov, cest ob robni-
kih, prehodov za pešce ter dovoznih poti
in cest,

– opravljanje zimske službe,
– košnja javnih zelenih površin,
– urejanje parkovnih površin,
– vzdrževanje in urejanje zasajenih po-

vršin,
– zasajevanje in urejanje cvetličnih korit,
– vzdrževanje asfaltiranih in tlakovanih

javnih površin.
3. Območje izvajanja koncesije: Občina

Ormož.
4. Trajanje koncesije: koncesijska po-

godba se bo sklenila za 10 let.
5. Za opravljanje dejavnosti, ki je pred-

met razpisa mora kandidat izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– da je kot pravna oseba ali podjetnik
posameznik registriran v Republiki Slo-
veniji;

– da je registriran za izvajanje navedene
dejavnosti in da ima za to vsa potrebna do-
voljenja pristojnih organov;

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek ali da ni prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali iz-
dana pravnomočna sodna ali upravna
odločba s katero je ponudniku prepove-
dano opravljati dejavnost, ki je predmet
koncesije;

– da ima poravnane davke in druge ob-
vezne dajatve;

– da je finančno usposobljen za izvaja-
nje koncesionirane dejavnosti;

– da ima ustrezne reference s področja
izvajanja dejavnosti;

– da razpolaga z zadostnim strokovnim
kadrom za racionalno izvajanje koncesioni-
rane dejavnosti, od tega najmanj z 1 delav-
cem V. stopnje izobrazbe gradbene usmeri-
tve in 1 delavcem V. stopnje ali KVK vrtnar-
ske usmeritve;

– da ima v lasti ali posesti ustrezna te-
hnična sredstva, potrebna za izvajanje raz-
pisane dejavnosti, in sicer:

* prevozna sredstva (osebno terensko
vozilo),

* delovne stroje (stroj za čiščenje in
pometanje, traktor s koso, mulčer, ci-
sterne, tovorno avto za večje pluge, kosil-
nice),

* strojne naprave (pluge, greder, pobi-
ralce trave in listja, nakladalce za odvoz
snega),

* ustrezno število delovnega orodja za
ročno delo;

– da predloži ustrezne oblike zavarova-
nja (varščino) za kvalitetno izvajanje konce-
sionirane dejavnosti;

– da pripravi in predloži program delova-
nja dejavnosti.

6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena 75%,
– višina letnega nadomestila za pridobi-

tev koncesije 5%,
– reference 20%.
7. Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija in do-
datne informacije: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, Ormož, Irena Meško – Kukovec,
od 8. do 10. ure.
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8. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa, od 8. do 13. ure.

9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
najkasneje do 27. 5. 2003 do 9. ure, v
zaprti kuverti, na naslov: Občina Ormož,
Ptujska  cesta  6,  2270 Ormož  in  z
oznako:  “Ne  odpiraj:  javni  razpis  –
koncesija  za  opravljanje  dejavnosti  javne
snage,  čiščenja  javnih  površin  ter  ureja-
nje  javnih  poti,  površin  za  pešce  in
zelenih  površin  ter  urejanje  javnih  par-
kov,  nasadov,  drevoredov,  zelenic,  otro-
ških  igrišč  in  drugih  javnih  površin  s
pripadajočimi  napravami  in  opremo  v
Občini  Ormož“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 27. 5. 2003 ob 10. uri v sejni

sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož.

11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: v skladu s razpi-
sno dokumentacijo.

12. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum končne odloči-
tve: 1. 9. 2003.

13. Izbirni postopek bo vodila posebna
komisija, ki jo imenuje župan.

14. O izbiri bodo ponudniki pisno obve-
ščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb. Z izbranim ponudnikom bo na podla-
gi pravnomočne odločbe sklenjena konce-
sijska pogodba.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2003.

Občina Ormož

2. Upravičeni: fizične osebe – držav-
ljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo in katerih kme-
tije so vpisane v register kmetijskih go-
spodarstev pri pristojnem državnem orga-
nu in so locirane v Občini Šentilj, in ki
izpolnjujejo še druge pogoje iz tega razpi-
sa.Pred izvedbo ukrepov mora vsak upra-
vičenec izpolniti zahtevek (obrazec občine
Šentilj).

3. Način vlaganja zahtevkov ali vlog
Za ukrepe iz točke A) iz razpisa (od 1.1

do 1.9.) vlagajo zahtevke upravičenci ali nji-
hovi pooblaščenci ali v njihovem imenu iz-
vajalske organizacije, kjer je to z razpisom
omogočeno.

Za aktivnosti, ki so že bile izvedene (v
letu 2003, za ukrepe pod točko 1.7 in 1.8
pa od 20. decembra 2002 naprej) se vla-
gajo zahtevki najkasneje do15. maja 2003,
v naprej pa sproti, najkasneje 15 dni po
opravljeni aktivnosti in do porabe razpisanih
sredstev ali najkasneje do 20. decembra
2003.

Pred izvedbo prve subvencije so upra-
vičenci dolžni izpolniti zahtevek (obrazec,
ki ga dobijo na sedežu Občine Šentilj). K
zahtevku je potrebno priložiti vso zahteva-
no dokumentacijo, kot je navedena po po-
sameznih točkah razpisa. Navedena inter-
ventna sredstva lahko upravičenci pridobi-
jo le pod pogojem podane izjave, da za isti
namen niso prejeli drugih državnih pomo-
či, oziroma koliko sredstev so iz drugih
virov prejeli. Dodeljena sredstva posamez-
nim upravičencem morajo biti izkazana kot
nujna za obstoj kmetijskega gospodarstva.
Vlagatelj s podpisom jamči za pravilnost
izpolnjenih podatkov. V primerih, ko za-
htevke vlagajo izvajalske organizacije, se
razmerja določijo s posebnimi letnimi po-
godbami.

Za ukrepe iz točke B) iz razpisa
(2.0, 2.1, 2.2.)  zainteresirani  pošljejo
vloge  na  razpis.  K  razpisu  mora  biti
priložena  zahtevana  dokumentacija.  Pri-
javo na razpis za ukrepe pod točko 2.1 in
2.2 je potrebno dostaviti do 15. maja 2003
v zaprti kuverti z označitvijo v levem spod-
njemm kotu “Ne odpiraj – Razpis kmetij-
stvo“ na naslov Občina Šentilj, Maistrova
ulica 2, 2212 Šentilj.Prijavo na razpis pod
točko 2.0. je potrebno dostaviti na prej
omenjen naslov najkasneje do 15. junija
2003.

A) Za dodeljevanje subvencij na osnovi
sprotnih zahtevkov

1.1. sofinanciranje  analize  zemlje  in
krme

Višina subvencije: 50% vrednosti oprav-
ljene storitve za posameznega upravičen-
ca, ki zajema ceno analize.

Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
velja še pogoj, da se nahajajo zemljišča, za
katere se opravlja analiza, na območju ob-
čine Šentilj.

Dokazila: račun opravljene storitve ali
seznam upravičencev z navedbo deleža ob-
čine za posameznega upravičenca (pri ana-
lizi zemlje).

Na razpis se prijavijo:organizacije, ki so
pooblaščene za izvajanje analiz in s kateri-
mi Občina Šentilj predhodno sklene letno
pogodbo o izvajanju teh storitev.

1.2. sofinanciranje testiranja škropilnic

Št. 30/03 Ob-92216
Na podlagi Pravilnika o finančnih inter-

vencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Šentilj (MUV št. 16/2002), njegovih
sprememb in letnega plana za področje
kmetijstva v proračunu za leto 2003, Obči-
na Šentilj objavlja

razpis
za dodelitev subvencij in nepovratnih

sredstev za izvajanje finančnih
intervencij na področju kmetijstva v

Občini Šentilj za leto 2003
I. Splošni pogoji
1. Razpisana sredstva subvencij za iz-

vedbo finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Šentilj so v prora-
čunu za leto 2003 zagotovljena v višini
33,970.000 tolarjev, od tega:

A) Za dodeljevanje subvencij na osnovi sprotnih zahtevkov (v tolarjih)
1.1. sofinanciranje analize zemlje in krme (pravilnik, čl. 11, točka 1.1) 215.000
1.2. sofinanciranje testiranja škropilnic (pravilnik, čl. 11, točka 1.2) 100.000
1.3. sofinanciranje zav. posevkov in nasadov proti toči

(pravilnik, čl.11, točka 1.3.) 100.000
1.4. podpora ekološkemu kmetovanju (pravilnik, čl. 11, točka 1.5.) 30.000
1.5. sofinanciranje osemenjevanja govedi in svinj (pravilnik, čl. 11,

točka 2.1.) 1,940.000
1.6. sofinan. preventivnega zdravstveno varstvo živali

(pravilnik, čl. 11 točka 2.2.)
1.7. sofinanciranje proizvodnje govejega mesa (pravilnik, čl.

11, točka 2.8.) 9,100.200
1.8. sofinanciranje proizvodnje mleka (pravilnik, čl.11, točka 2.8.) 10,100.000
1.9. sofinanciranje kmetijskega izobraževanja (pravilnik,

čl.11, točka 4.1.) 459.000
1.10. sofinanciranje obnove trajnih nasadov – 2. letnik

(pravilnik, čl. 11, točka 5.1.) 799.800
Skupaj A) 22,844.000

B) Za dodeljevanje nepovratnih sredstev za investicije
v kmetijstvu na osnovi prijav na razpis (v tolarjih)

2.0 sofinanciranje manjših kmetijskih agromelioracij
(pravilnik, čl.11, točka 5.2.) 1,126.000

2.1. sofinanciranje vlaganja v hlevsko opremo in v obnovo
in novogradnjo hlevov za govedo, svinje in drobnico
(pravilnik točke 2.3. in 2.4., 2.5.) 5,000.000

2.2. sofinanciranje vlaganj v objekte in opremo za
dopolnilno dejavnost na kmetiji (pravilnik točke 3.1. in 3.2.) 5,000.000

Skupaj B) 11,126.000
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Višina subvencije: 50% vrednosti oprav-
ljene storitve za posameznega upravičen-
ca, ki zajema ceno analize.

Dokazila: račun opravljene storitve ali
seznam upravičencev z navedbo deleža ob-
čine za posameznega upravičenca.

Na razpis se prijavijo:organizacije, ki so
pooblaščene za izvajanje analiz in s kateri-
mi Občina Šentilj predhodno sklene letno
pogodbo o izvajanju teh storitev.

1.3. sofinanciranje zavarovanja posevkov
in nasadov proti toči

Višina subvencije: 10% zavarovalne pre-
mije za trajne nasade in 20% zavarovalne
premije za posevke.

Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
je za pridobitev subvencije za ta namen po-
trebno izpolniti še naslednje dodatne pogo-
je: upravičenec mora imeti zavarovane po-
sevke oziroma trajne nasade proti toči pri
ustrezni instituciji in lokacija, na kateri se
nahajajo zavarovalni pridelki, mora biti na
območju Občine Šentilj.

Dokazila: račun opravljene storitve ali
seznam upravičencev z navedbo deleža ob-
čine za posameznega upravičenca ter na-
vedba parcel, na katerih se nahajajo zava-
rovani pridelki.

Na razpis se prijavijo: upravičenci ali nji-
hovi pooblaščenci ali v njihovem imenu or-
ganizacije, ki so pooblaščene za izvajanje
zavarovanj analiz in s katerimi Občina Šen-
tilj predhodno sklene letno pogodbo o izva-
janju teh storitev.

1.4. podpora ekološkemu kmetovanju
Višina subvencije: 50% stroškov plačila

ekološke kontrole, ki sestoji iz osnovnega
prispevka in plačila po hektarju obdeloval-
nih površin.

Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
velja še pogoj, da se nahajajo zemljišča, za
katere se opravlja analiza na območju obči-
ne Šentilj.

Dokazila: dokazilo o izvedbi ekološke
kontrole – račun o opravljeni storitvi in zapi-
snik pristojne komisije in obrazci MKGP.

Zahtevke vlagajo: nosilci ekoloških kme-
tij ali njihovi pooblaščeni vlagatelji.

1.5. sofinanciranje osemenjevanja gove-
di in svinj

Višina subvencije: za umetno osemenje-
vanje svinj znaša 500 SIT/komad in za
umetno osemenjevanje govedi pa 1.000
SIT/komad.

Dokazila: računi – potrdila o izvedeni
osemenitvi ali seznam upravičencev z na-
vedbo deleža občine za posameznega upra-
vičenca ter potrdilo o osemenitvi.

Na razpis se prijavijo: upravičenci ali nji-
hovi pooblaščenci ali v njihovem imenu or-
ganizacije, ki so pooblaščene za izvajanje
veterinarskih uslug in s katerimi Občina Šen-
tilj predhodno sklene letno pogodbo o izva-
janju teh storitev.

1.6. sofinanciranje preventivnega zdrav-
stvenega varstva živali

Višina subvencije: 50% vrednosti stori-
tve preventivnega zdravstvenega varstva v
katero sodijo storitve navedene v razpisni
dokumentaciji.

Dokazila: račun o opravljeni storitvi ali
seznam upravičencev z navedbo deleža ob-
čine za posameznega upravičenca ter am-
bulantni dnevnik.

Na razpis se prijavijo: upravičenci ali nji-
hovi pooblaščenci ali v njihovem imenu or-
ganizacije, ki so pooblaščene za izvajanje
veterinarskih uslug in s katerimi Občina Šen-
tilj predhodno sklene letno pogodbo o izva-
janju teh storitev.

1.7. pokrivanje višjih stroškov pridelave
– sofinanciranje proizvodnje govejega
mesa

Višina subvencij za oddajo mladega pi-
tanega goveda: 65 SIT/kg oddanega me-
sa in največ 25.000 SIT na komad oddane
živali.

Dokazila: dokazilo o številu MPG in krav
– kopije obrazca B - in C iz zbirne vloge
MKGP, seznam parcel iz zahtevka za leto
2002, register govedi ali izpis iz registra
govedi, klavniški zapisnik in potrdilo o od-
kupu.

Zahtevke vlagajo: rejci MPG, ki imajo
maksimalno obremenitev največ 1,8
GVŽ/ha krmnih površin oziroma v skladu s
pogoji sonaravne reje ali njihovi pooblašče-
ni vlagatelji, ali v njihovem imenu organiza-
cije, katerim rejec odda meso in s katerimi
Občina Šentilj sklene letne pogodbe o izva-
janju teh storitev.

1.8. pokrivanje višjih stroškov pridelave
– sofinanciranje proizvodnje mleka

Višina subvencij za oddajo mleka: 10 SIT/l
oddanega mleka in največ 8000 l/ha krmne
površine.

Dokazila: dokazilo o odkupu pooblašče-
ne kmetijske organizacije, dokazilo o števi-
lu MPG in krav – kopije obrazca B - in C iz
zbirne vloge MKGP, seznam parcel iz za-
htevka za leto 2002.

Zahtevke vlagajo:pridelovalci mleka ki
imajo maksimalno obremenitev največ 1,8
GVŽ/ha krmnih površin oziroma v skladu s
pogoji sonaravne reje ali njihovi pooblašče-
ni vlagatelji ali v njihovem imenu organizaci-
je, katerim rejec odda mleko in ki imajo z
Občino Šentilj predhodno sklenjene letne
pogodbe o izvajanju teh storitev.

1.9. sofinanciranje kmetijskega izobraže-
vanja – izobraževanja kmetov ki so potre-
bna za pridobitev ustreznih certifikatov

Višina subvencij: do 50% stroškov izo-
braževanja posameznika

Dodatni pogoji: predhodna odobritev vlo-
ge za izobraževanje s strani strokovne slu-
žbe občine (glede na vrsto, trajanje in stro-
ške izobraževanja).

Dokazila: plačan račun, potrdilo o oprav-
ljenem izobraževanju – certifikat.

Zahtevke vlagajo: Kmetje iz občine Šen-
tilj, ki ustrezajo pogojem.

1.10. sofinanciranje obnove trajnih nasa-
dov – 2 letnik

Višina sofinanciranj: 430.000 SIT/ha
obnovljenega nasada.

Posebni pogoji:
– lokacija trajnega nasada v Občini

Šentilj,
– po mnenju kmetijske svetovalne slu-

žbe uspešno končana obnova nasadov – 1.
letnik,

– površina nasada za katerega se uve-
ljavlja sofinanciranje je najmanj 0,2 ha,

– prijavitelj mora imeti v lasti najmanj 0,5
ha skupnih površin trajnih nasadov (stari in
novi).

Zahtevke vlagajo: lastniki obnovljenih na-
sadov, ki ustrezajo pogojem ali v njihovem

imenu kmetijska svetovalna služba, ki je
opravila prijavo za sofinanciranje 1. letnika
obnove na državni razpis.

B) Za dodeljevanje nepovratnih sredstev
za investicijska vlaganja v kmetijstvu – na
osnovi prijav na razpis

2.0 sofinanciranje manjših kmetijskih
agromelioracij

Višina sofinanciranja: do 70% vrednosti
investicije, upoštevajoč največ 400.000 SIT
vrednosti investicije na hektar. 100% sofi-
nanciranje izdelave programov za izvedbo
agromelioracij.

Dokazila: pripravljen program za izved-
bo kmetijske agromelioracije,ki kaže na
upravičenost investicije, posestni list in na-
jemne pogodbe, kopija iz registra govedi ali
kopija izpisa iz registra govedi.

Posebni pogoji: lokacija zemljišča, na
katerem se bodo izvajale agromelioracije,
mora biti v Občini Šentilj, skupna površina
kmetijskih zemljišč investitorja mora biti naj-
manj 3 ha, investitor mora imeti najmanj 1
GVŽ/ha kmetijskih zemljišč.

2.1 sofinanciranje vlaganj v hlevsko
opremo in v obnovo oziroma novogradnjo
hlevov in

2.2. sofinanciranje vlaganj v dopolnilno
dejavnost

Posebni pogoji za pridobitev nepovrat-
nih sredstev za investicije iz točk 2.1 in 2.2.:

– delovno mesto na kmetiji,
– upravičenost investicije,
– lastna udeležba – 40% že vloženih

lastnih sredstev pri gradnji in obnovi ob-
jektov,

– celotna finančna konstrukcija pri
nabavi  opreme  -  investitor  pred  dodeli-
tvijo sredstev za opremo podpiše izjavo,
da bo zagotovil celotno finančno konstruk-
cijo in v pogodbenem roku opremo tudi
nabavil,

– prijavljena investicija se je pričela izva-
jati v letu 2003 in

– investicija mora biti dokončana v naj-
manj treh letih.

Potrebna dokazila za pridobitev nepo-
vratnih sredstev za investicije:

– dokazilo o poravnanih obveznostih do
države,

– potrdilo o gospodinjstvu in o stalnem
prebivališču,

– predračuni, kadar gre za nabavo opre-
me in investicijski program in vsa potrebna
gradbena dokumentacija, kadar gre za
obnovo ali novogradnjo objektov iz katere-
ga so razvidna že vložena sredstva,

– dokazilo o obveznem kmečkem zava-
rovanju ali prostovoljnem obveznem kmeč-
kem zavarovanju (prijavni list, zadnja doka-
zila o plačilu),

– program kmetijske svetovalne službe,
ki dokazuje upravičenost naložbe.

Na razpis se prijavijo upravičenci, ki iz-
polnjujejo pogoje iz tega razpisa.

Pri razdeljevanju nepovratnih sredstev za
investicije bodo imeli prednost med upravi-
čenci, ki še niso prejeli občinskih sredstev
za te namene.

2.1. sofinanciranje vlaganj v hlevsko
opremo in v obnovo oziroma novogradnjo
hlevov

2.1.1. Nabava mlekovodov in hladilne
tehnike (točka 2.3.iz pravilnika)
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Višina sofinanciranj: do 50% vrednosti
celotne investicije.

Dodatna dokazila: dokazilo o količini pro-
danega mleka v preteklem letu, ki mora biti
najmanj 40.000 litrov.

Posebni pogoji: poleg splošnih pogo-
jev in skupnih pogojev za sofinanciranje
investicij iz tega razpisa, velja za nabavo
mlekovoda dodaten pogoj, da lahko upra-
vičenec kandidira za sofinanciranje iz ob-
činskega proračuna samo enkrat. Investi-
tor pred dodelitvijo sredstev podpiše izja-
vo, da bo zagotovil celotno finančno kon-
strukcijo in v pogodbenem roku opremo
tudi nabavil.

2.1.2. Nabava aeratorjev (točka 2.4. iz
pravilnika)

Višina sofinanciranja: do 50% upraviče-
ne vrednosti aeratorja.

Dodatni pogoji: Investitor pred dodelitvi-
jo sredstev podpiše izjavo, da bo zagotovil
celotno finančno konstrukcijo in v pogod-
benem roku opremo tudi nabavil.

2.1.3. Izgradnja in obnova hlevov za go-
vedorejo, prašiče in drobnice (točka 2.5. iz
pravilnika)

Višina sofinanciranja: se določi v skla-
du z razpoložljivimi sredstvi in glede na
upravičene prijavljene projekte, vendar lah-
ko za ta namen investitor pridobi maksi-
malno višino proračunskih sredstev do
20% investicije in do 8 milijonov tolarjev.
Za pridobitev sredstev iz te točke razpisa
velja omejitev, da se upravičencu za dolo-
čitev maksimalne višine sofinanciranja šte-
je seštevek vseh dosedanjih sofinanciranj
občine za ta namen.

Dodatni pogoji: Investitor ima v lasti ali v
najemu kmetijska zemljišča primerljiva z
obremenitvijo GVŽ/ha.

2.2. sofinanciranje vlaganj v dopolnilno
dejavnost

2.2.1. Izgradnja objektov za dopolnilno
dejavnost na kmetijah (točka 3.1. iz pravil-
nika)

Višina sofinanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi in glede na upravi-
čene prijavljene projekte, vendar lahko za
ta namen investitor pridobi maksimalno viši-
no proračunskih sredstev do 20% investici-
je in do 8 milijonov tolarjev. Za pridobitev
sredstev iz te točke razpisa velja omejitev,
da se upravičencu za določitev maksimalne
višine sofinanciranja šteje seštevek vseh do-
sedanjih sofinanciranj občine za ta namen
ali za namen iz točke 2.1.2.

2.2.2. Nabava opreme za dopolnilno de-
javnost (točka 3.2.pravilnika)

Višina sofinanciranj: do 50% vrednosti
celotne investicije. Za pridobitev sredstev iz
te točke razpisa velja omejitev, da se upra-
vičencu za določitev maksimalne višine so-
financiranja šteje seštevek vseh dosedanjih
sofinanciranj občine za ta namen ali za na-
men iz točke 2.1.2.

II. Postopek: vloge na razpis pošljejo
prosilci v zaprti kuverti na naslov Občina
Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj. Na
sprednji strani kuverte mora biti v levem
spodnjem kotu oznaka “Ne odpiraj – Raz-
pis kmetijstvo“. Postopek za odobritev sred-
stev je naveden v razpisni dokumentaciji, ki
jo prosilci lahko dobijo na vpogled oziroma
dvignejo na sedežu občine Šentilj – pri ga.
Pucko oziroma pri ga. Drozgovi, pri katerih

lahko dobite tudi vse dodatne informacije
(tel. 02/650-62-00).

Občina Šentilj

Št. 951-7/2003 Ob-92274
Občina Pesnica na podlagi 10. člena Za-

kona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in
6. člena Pravilnika o načinu in postopku so-
financiranja športnih programov v Občini
Pesnica MUV, št. 7/00) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v Občini Pesnica v
letu 2003

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje naslednjih programov športa:
1. Šport v zavodih s področja vzgoje in

izobraževanja
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok

(“Zlati sonček“)
1.2 Športna vzgoja osnovnošolske mla-

dine (Športni program “Zlati sonček“ in “Kr-
pan“, 20 urni tečaj plavanja)

2. Šport v društvih
2.1 Redna vadba (40 urni program re-

dne vadbe za otroke do 7 let in 80 urni
program redne vadbe za otroke in mladino
od 7 do 18 let)

2.2 Kakovostni šport otrok in mladine –
panožne športne šole

3. Izobraževanje, usposabljanje in izpo-
polnjevanje strokovnih kadrov

4. Športno rekreativne prireditve in tek-
movanja ter promocijska dejavnost

5. Športni objekti
II. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih pro-

gramov se lahko prijavijo: športna društva,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja in
panoge, zavodi, gospodarske družbe, za-
sebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu, zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja pod na-
slednjimi pogoji:

– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti s sedežem v Občini Pesnica,
najmanj leto dni ali so v sklopu javnega
zavoda,

– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število aktivnih
članov,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje za uresničeva-
nje načrtovanih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini ter ostalo dokumentacijo,
kot določa zakon,

– letno dostavljajo po določbi pogodbe
podatke o realizaciji sklenjene pogodbe.

Športna društva imajo pod enakimi po-
goji prednost pri izvajanju športnega pro-
grama.

III. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali ose-
bno na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
v zapečateni kuverti, s pripisom “Javni raz-
pis - Šport 2003“. Rok za prijavo progra-
mov je 16. maj 2003.

IV. Izbrani programi bodo sofinancirani v
skladu s Pravilnikom o načinu in postopku

sofinanciranja športnih programov v Občini
Pesnica.

V. Sklep o izbiri izvajalcev programov
športa bo poslan vsem ponudnikom v roku
15 dni po poteku roka za oddajo prijav.

VI. Z izbranimi izvajalci letnega progra-
ma športa, ki bodo predložili zahtevane po-
datke, bodo podpisane izvajalske pogodbe
najkasneje v roku 45 dni od dneva poteka
javnega razpisa.

VII. Obrazce za prijavo, razpisno doku-
mentacijo in podrobne informacije dobite
vsak delovni dan na sedežu Občine Pesni-
ca, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru, pri Dijani Valdhuber, tel.
02/65-42-309.

Občina Pesnica

Št. 031-01/2003-317 Ob-92305
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarni-

ški dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92 in 86/02)
in Sklepa o razpisu koncesije za opravlja-
nje lekarniške dejavnosti, ki ga je na svoji
3. seji dne 25. 3. 2003 sprejel Občinski
svet občine Žužemberk, objavlja Občina
Žužemberk

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

lekarniške dejavnosti na območju
Občine Žužemberk

1. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje lekarniške dejav-
nosti na območju Občine Žužemberk, ki se
praviloma podeljuje za nedoločen čas.

2. Javnega razpisa se lahko udeležijo
kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 14. čle-
na Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 9/92 in 86/02), pogoje za opravljanje
zasebne zdravstvene dejavnosti iz 35. čle-
na Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 9/92 in 86/02) in imajo zagotovlje-
ne prostore v Žužemberku, ki ustrezajo po-
gojem iz Pravilnika o pogojih za opravljanje
lekarniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 37/92).
Šteje se, da ima kandidat zagotovljene pro-
store, če ima prostore v lasti, ali če ima
sklenjeno pogodbo o najemu oziroma upo-
rabi, z drugo pravno ali fizično osebo.

3. V primeru, da se bo na razpis prijavilo
več kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpi-
sne pogoje, bo za kandidate pridobljeno
dodatno strokovno mnenje Lekarniške zbor-
nice Slovenije glede izpolnjevanja kriterijev
za določanje prednostnega reda kandida-
tov za pridobitev koncesije, ki so bili spreje-
ti na seji upravnega odbora Lekarniške zbor-
nice Slovenije dne 7. 11. 1997.

4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-
nju predpisanih pogojev se pošljejo v zaprti
ovojnici v 30 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, z oznako: “Lekarniška
koncesija – Ne odpiraj“.

5. Prijavljene kandidate bomo o izbiri pi-
sno obvestili v 30 dneh po pridobitvi sogla-
sij iz 13. člena Zakona o lekarniški dejavno-
sti (Ur. l. RS, št. 9/92 in 86/02).

6. Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba, s katero se urejajo medsebojna
razmerja v zvezi z opravljanjem koncesijske
lekarniške dejavnosti.

6. Obrazce za vlogo in vse dodatne in-
formacije lahko kandidati dobijo na sede-
žu Občine Žužemberk, Grajski trg 33,
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8360 Žužemberk, kontaktna oseba Dare
Pucelj, tel. 07/388-51-90.

Občina Žužemberk

Ob-92399
Občina Majšperk na podlagi 10. člena

Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
in na podlagi 5. člena Pravilnika za vredno-
tenje športnih programov v Občini Majšperk
(Uradni list RS, št. 21/03) objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev za letni program

športa in sofinanciranje športnih
organizacij v Občini Majšperk za leto

2003
Vsebina javnega razpisa:
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev
2. Pogoji za prijavo na razpis
3. Rok in način prijave
4. Vsebina vloge
5. Informiranje kandidatov
6. Postopek obravnave vlog
1. Predmet javnega razpisa
– športna vzgoja otrok, mladine in štu-

dentov:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,

– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpo-

polnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstvena in raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– spremljanje pripravljenosti športnikov

in svetovanje treninga,
– športne prireditve,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih

poživil in postopkov,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju

športa,
– medobčinsko in mednarodno sodelo-

vanje,
– delovanje društev in zvez.
Višina razpisanih sredstev: 1,200.000

SIT.
Dodeljena sredstva morajo biti porablje-

na v letu 2003.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Izvajalci športnih programov morajo iz-

polnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Majšperk,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne progra-

me zagotovljeno redno in programsko ure-
jeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,

– da imajo zagotovljene materialne (špor-
tna oprema in rekviziti), prostorske (sklenje-
ne najemne pogodbe), kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničevanje načrto-
vanih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za športna društva in zveze) in vadbi.

Na razpisu lahko kandidirajo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa,

– javni zavodi s področja športa, vzgoje
in izobraževanja iz Občine Majšperk,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno kori-
stne in neprofitne.

Prednost pri izboru bodo imele neprofit-
ne organizacije.

Vsi nosilci na področju športne dejavno-
sti morajo predložiti natančen opis in vsebi-
no programa, podatke o delu izvajalca pro-
grama in finančni načrt programa.

3. Rok in način prijave
Predlagatelji morajo vloge oddati po poš-

ti kot priporočeno pošiljko oziroma osebno
najpozneje do 30. 5. 2003 na naslov: Ob-
čina Majšperk, Majšperk/32 a, 2322 Maj-
šperk, “Javni razpis – šport 2003“. Šteje
se da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.
ure oddana v prostorih Občine Majšperk.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošilja-

telja),
– naslov prejemnika (Občina Majšperk)
– pripis “Javni razpis“.
4. Vsebina vloge
Vloge za sofinanciranje letnega progra-

ma športa morajo biti izdelane izključno na
obrazcih iz razpisne dokumentacije. Pro-
silci morajo priložiti tudi dokazila o izpol-
njevanju pogojev, navedenih v tem javnem
razpisu.

Prosilci lahko prevzamejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Majšperk, Majšperk
32/a vsak delavnik med 8. in 13. uro, v
sredo do 16. ure, v sprejemni pisarni Obči-
ne Majšperk.

5. Informiranje kandidatov
Vse informacije bodo na voljo ustno na

Občinski upravi Majšperk ali na telefonu
02/795-08-30 vsak delavnik med 8. in 12.
uro. Kontaktna oseba je Nataša Mohorko.

6. Postopek obravnavanja vlog
Datum odpiranja vlog bo 10 dni po kon-

čanem razpisnem roku. Komisija bo odprla
pravočasno poslane prijave in ugotovila ali
prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge,
ki bodo prispele po razpisnem roku za pri-
javo, ne bodo upoštevane. Če komisija ugo-
tovi pri odpiranju vlog, da vloga ne vsebuje
vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju po-
gojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v
roku 5 dni dopolniti, drugače vlogo zavrne
in obvesti predlagatelja.

Občinska uprava zbrane vloge obdela,
oceni in pripravi predlog izbora športnih
programov ter na osnovi sprejetih meril in
normativov predlaga razdelitev razpoložlji-
vih sredstev odboru v sprejem. Za progra-
me, ki jih ni mogoče ocenjevati po Norma-
tivih za vrednotenje športnih programov,
se pripravi predlog na osnovi utemeljeno-
sti programa.

Med vrednotenjem lahko občinska upra-
va od predlagateljev zahteva dodatne infor-
macije, podatke in neodvisna strokovna
mnenja. Če kandidat zahtevanih informacij
ne dostavi v zahtevanih rokih, se odbor
odloča na osnovi znanih podatkov. Vse vla-
gatelje bo Občina Majšperk v roku 30 dni

po sprejeti odločitvi obvestila o izidu javne-
ga razpisa, z izbranimi izvajalci letnega pro-
grama športa pa bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.

Občina Majšperk

Ob-92108
Proteo Kranj d.o.o., Reševa 4A, 4000

Kranj, objavlja

razpis
za gradnjo parkirno-manipulativnega

prostora za carinsko skladišče ob
poslovnem objektu Koli Šped v Kranju

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na naslovu Proteo
Kranj d.o.o., Triglavska 18, 4000 Kranj.
Stroške za razpisno dokumentacijo 10.000
SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na
TRR 03138-1012093037 pri SKB Kranj.
Dodatne informacije dobite pri Davorki
Smrtnik, tel. 04/28-71-702. Datum odda-
je ponudb: 14. 5. 2003 do 12. ure. Vsi
ostali podatki so razvidni iz razpisne doku-
mentacije.

Proteo Kranj d.o.o., Kranj

Ob-92285
Na podlagi sklepa Občinskega sveta ob-

čine Ig o potrditvi programa opremljanja z
dne 1. 7. 2002 Gradbeni odbor Tomišelj
objavlja

razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za
izvajanje del inženiringa pridobivanja

gradbenega dovoljenja in strokovnega
nadzora

1.1. Naročnik: lastniki zemljišč VS
16/3-2 Podkraj, k.o. Tomišelj.

1.2. Lokacija: VS 16/3-2 Podkraj pri To-
mišlju.

1.3. Opis in obseg del: pridobitev grad-
benega dovoljenja in nadzor nad gradnjo
komunalnih naprav.

1.4. Tehnična dokumentacija za ogled je
na razpolago na Salco d.o.o. v času od
21. 4. 2003 do 25. 4. 2003 in od 5. 5.
2003 do 9. 5. 2003.

1.5. Ocena vrednosti del: 280,000.000
SIT.

1.6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: september 2003 - november
2004.

1.7. Kontaktna oseba naročnika je Zo-
ran Vrbič, tel. 041/676-274.

1.8. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudna cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
1.9. Naročnik ni dolžan šteti najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega in si pridr-
žuje pravico, da ne izbere nobenega po-
nudnika.

1.10. Ponudbo v zaprti kuverti je potre-
bno poslati do 2. 5. 2003 na naslov: Sal-
co d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana, s
pripisom “Ne odpiraj, za razpisno ko-
misijo“.

1.11. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh po oddaji
ponudbe.

Salco d.o.o., Ljubljana
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Javne dražbe

Ob-92193
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Krškem pod opr. št.
St 7/95 z dne 1. 4. 2003, objavlja SOP
Klepar, Podjetje za proizvodnjo industrijske
opreme d.o.o. – v stečaju Krško, Žadovi-
nek 39, Krško

javno dražbo

za prodajo sredstev stečajnega dolžni-
ka, ki bo 9. 5. 2003 ob 13. uri v dvorani št.
V/II Okrožnega sodišča v Krškem.

I. Predmet prodaje
1. Stanovanja skupno s pravico do sku-

pnih prostorov ter do idealnega deleža pri-
padajočega funkcionalnega zemljišča k
zgradbi v kateri je etažno stanovanje.

1.1. Cesta 4. julija 54, Krško, velikosti
56,62 m2. Stanovanje je neprofitno in zase-
deno.Izklicna cena je 2,458,000 SIT.

1.2. Gubčeva 9, Krško, velikosti 58,12 m2.
Stanovanje je neprofitno in zasedeno.

Izklicna cena je 4,126,000 SIT.
1.3. Ulica sv. Mateja 114, Zagreb, veli-

kosti 80,61 m2. Stanovanje je neprofitno in
zasedeno.Izklicna cena je 4,928.000 SIT.

1.4 Trg I. Kukljevića 8, Zagreb, velikosti
75,17 m2. Stanovanje je neprofitno in zase-
deno.Izklicna cena je 4,598.000 SIT.

1.5. Ulica V.Verićaka 6, Zagreb, veliko-
sti 74,45 m2. Stanovanje je neprofitno in
zasedeno. Izklicna cena je 4,558.000 SIT.

2. Poslovni prostor Siget 18/b Zagreb
velikosti 316 m2. ZK stanje ni urejeno. Po-
slovni prostor imajo v uporabi tretje osebe.
Izklicna cena 23,513.000 SIT.

3. Nezazidano stavbno zemljišče:
3.1. 1/2 parcele. št. 507/ 23 vl. št. 783

k.o. Zgornje Gorje. Izklicna cena je
876.000 SIT.

3.2. parcele št. 1418/19 vl. št. 402 k.o.
Gradišče.Izklicna cena je 470.000 SIT.

3.3. parcele št. 1418/20 vl. št. 402 k.o.
Gradišče. Izklicna cena je 535.000 SIT.

Pogoji za pristop na dražbo ter prodajo
so:

1. Na javni dražbi lahko sodelujejo ose-
be, ki bodo pa morajo najkasneje tri dni
pred dražbo vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene za posamezno prodajno eno-
to na transakcijski račun stečajnega dolžni-
ka št. 02980-15002859 pri NLB d.d., z
oznako “Varščina za javno dražbo“ in na-
vedbo naziva in zaporedne številke prodaj-
ne enote.

Pred javno dražbo se izkažejo s potrje-
nim nalogom o vplačilu varščine in izjavo z
navedbo transakcijskega računa, na kate-
rega bo vrnjena varščina neuspelim dražite-
ljem najkasneje v osmih dneh po končani
javni dražbi brezobrestno.

Z vplačilom varščine sprejme ponudnik
obveznost pristopiti k dražbi. Če sta dva ali
več ponudnikov in nihče ne draži, se šteje,
da so vsi odstopili od dražbe in v tem pri-
meru prodajalec zadrži kot odstopnino vpla-
čano varščino vseh ponudnikov. Če je sa-
mo en ponudnik, se šteje, da soglaša z
nakupom predmeta, za katerega je vplačal
varščino po izklicni ceni. Plačilo varščine

se šteje za dano ponudbo za nakup posa-
mezne prodajne enote najmanj po izklicni
ceni. Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti ali jo na kakršen
koli drug način razveljaviti.

Zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti overjen izpis iz so-
dnega registra, njihovi pooblaščenci pa še
pisno pooblastilo za udeležbo na dražbi.
Fizične osebe morajo predložiti osebni do-
kument.

Udeleženec, ki uspe na dražbi, mora
skleniti pogodbo o prodaji v 15 dneh po
dražbi. Rok za plačilo kupnine je 60 dni od
podpisa pogodbe. V primeru odloženega
plačila za čas daljši od 15 dni, mora kupec
predložiti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe o
prodaji, brezpogojno nepreklicno garancijo
slovenske banke na prvi poziv ter brez ugo-
vora in brez stroškov za prodajalca za preo-
stali znesek kupnine povečan za predpisa-
ne dajatve, ki mora biti veljavna še 30 dni
po izteku roka za plačilo kupnine. Vplačana
varščina se šteje v kupnino.

Prenos lastništva nad predmetom pro-
daje se izvrši po plačilu celotne kupnine ter
drugih obveznosti kupca in overitvi pogod-
be.

Stroške sestave kupoprodajne pogod-
be, dajatve in vse druge stroške, povezane
s sklenitvijo pogodbe in prenosom lastniš-
tva nad predmetom prodaje plača kupec.

Najemniki imajo predkupno pravico, ki
jo lahko izkoristijo na dražbi, če ponudijo za
prodajno enoto enako ceno kot najugodnej-
ši dražitelj in če pred javno dražbo vplačajo
varščino.

Drugi pogoji javne dražbe so na voljo pri
stečajnem upravitelju in v stečajnem spisu
stečajnega dolžnika.

Ogled predmetov prodaje in cenitve je
mogoč po predhodnem dogovoru s stečaj-
nim upraviteljem vsak ponedeljek od 16. do
18. ure tel. 041/80-84-31.

SOP Klepar
Podjetje za proizvodnjo industrijske

opreme d.o.o. - v stečaju Krško

Razpisi delovnih
mest

Št. 102/2003 Ob-92020
Svet Kmetijske šole Grm Novo mesto,

Sevno 13, Novo mesto, razpisuje prosta de-
lovna mesta:

I. ravnatelja Višje strokovne šole, ki
bo v okviru svojega mandata opravljal
tudi funkcijo direktorja zavoda ter

II. ravnatelja Strokovne gimnazije in
Srednje poklicne in strokovne šole.

1. Skupni pogoji:
– kandidati morajo izpolnjevati splošne,

z zakonom določene pogoje in pogoje, ki
jih določa 53. in 145. člen Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in
22/00) ter 43. člen sprememb in dopolni-
tev ZOFVI (Ur. l. RS, št. 64/01),

– poleg tega morajo imeti organizacij-
ske, strokovne in druge sposobnosti, ki jam-

čijo, da bodo s svojim delom prispevali k
uresničevanju smotrov in ciljev zavoda, kar
dokazujejo z minulim delom.

2. Posebni pogoji
I. Od kandidatov se pričakuje, da pre-

dložijo program razvoja šole in zavoda Kme-
tijske šole Grm Novo mesto, katerega bodo
predstavili pred učiteljskim zborom šole.

II. Od kandidatov se pričakuje, da pre-
dložijo program razvoja obeh organizacij-
skih enot, katerega bodo predstavili pred
učiteljskim zborom obeh enot.

Ravnatelja bosta imenovana za dobo pet-
ih let. Ravnatelje Višje strokovne šole bo v
okviru mandata opravljal tudi funkcijo direk-
torja zavoda.

Prijave z dokazili in o izpolnjevanju po-
gojev ter priloženim programom razvoja šo-
le oziroma zavoda pošljite v 8 dneh po ob-
javi razpisa na naslov zavoda: Kmetijska šo-
la Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo
mesto, z oznako »Za razpis«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Nastop dela je 15. 6. 2003.
Kmetijska šola Grm

Novo mesto

Obn-92166
Na podlagi 33. člena Statuta Psihiatrič-

ne klinike Ljubljana, strokovni svet Psihia-
trične klinike Ljubljana razpisuje prosto de-
lovno mesto

predstojnika organizacijske enote
(OE) Center za zdravljenje odvisnih od
prepovedanih drog (CZOPD).

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
sledeče pogoje:

– visoka izobrazba medicinske smeri,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj kot

specialist psihiater.
Kandidati morajo predložiti program de-

la in razvoja organizacijske enote.
Mandat predstojnika traja štiri leta. Pred-

stojnik je po preteku te dobe lahko ponov-
no imenovan.

Predstojnika imenuje svet PK na predlog
strokovnega sveta PK. Strokovni svet PK
imenuje razpisno komisijo, ki oceni izpol-
njevanje pogojev prijavljenih kandidatov in
njihove programe dela in razvoja organiza-
cijskih enot.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo priporočeno po
pošti najkasneje do 28. 4. 2003 na naslov:
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje, v zaprti ovojnici, s pri-
pisom “razpis-predstojnik OE CZOPD”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z
izbranim kandidatom.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 8 Ob-92199
Svet srednje strojne šole Štore, Kovinar-

ska 1, 3220 Štore, razpisuje delovno me-
sto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa 53. in 144. člen Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja. (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00)
ter 43. člen Zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o organizaciji in financi-
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ranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
64/01) in imajo najmanj visoko šolsko izo-
brazbo ter izpolnjujejo druge pogoje za uči-
telja ali svetovalnega delavca na šoli, na
kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima
najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju ter ima naziv svetnik ali sve-
tovalec oziroma najmanj pet let naziv men-
tor.

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan za 5
let.

Začetek dela 8. 6. 2003.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev,  dosedanjih delovnih
izkušnjah in kratkim življenjepisom, pošljite
najkasneje v 8 dneh na naslov: Srednja
strojna šola Štore.Kovinarska 1, 3220 Što-
re, s pripisom: »Za razpis ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izbo-
ru v zakonitem roku. Nepopolnih in prepoz-
no prejetih prijav ne bomo upoštevali.

Svet srednje strojne šole  Štore

Št. 111-25/03-0515 Ob-92269
Na podlagi drugega odstavka 10. člena

Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94 in 41/95) in skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in
24/98), Ministrstvo za pravosodje razpisu-
je:

eno prosto notarsko mesto s sede-
žem v Mariboru.

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpol-

njuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94, 82/94 in
41/95).

Pisne prijave na razpisano notarsko me-
sto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjeva-
nju zahtevanih pogojev sprejema Ministrs-
tvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-24/03-0515 Ob-92271
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 2 prosti mesti višjih sodnikov na
Višjem delovnem in socialnem sodišču.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-23/03-0515 Ob-92272
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94, 59/99
in 110/02):

a) 2 prosti mesti vrhovnih državnih
tožilcev na kazenskem oddelku Vrhov-
nega državnega tožilstva Republike Slo-
venije;

b)
– 2 prosti mesti višjih državnih tožil-

cev na Višjem državnem tožilstvu v Ljub-
ljani,

– 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Višjem državnem tožilstvu v
Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
vrhovnega državnega tožilca, določene v
tretjem odstavku 15. člena in v 16. členu
Zakona o državnem tožilstvu,

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
višjega državnega tožilca, določene v dru-
gem odstavku 15. člena in v 16. členu Za-
kona o državnem tožilstvu.

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

Druge objave

Poziv upnikom
družbe Žičnice Vogel, Bohinj, d.d.

Ob-92221
Dne 31. 1. 2003 je bil s sklepom Okrož-

nega sodišča v Kranju pod opr. št. St
2/2003 nad družbo Žičnice Vogel, Bohinj,
d.d. začet postopek prisilne poravnave.
Družba vabi vse svoje upnike, da sprejmejo
odločitev za konverzijo svojih terjatev v del-
nice naše družbe pod pogojem potrditve te
prisilne poravnave. Upniki bodo v primeru
odločitve za konverzijo svojih terjatev v no-
vo izdane delnice družbe Žičnice Vogel, Bo-
hinj, d.d., družbi omogočili ohranitev po-
slovnega procesa, sebi pa odprli dolgoroč-
no naložbo v družbi, ki bo imela v primeru
večjega števila pozitivnega odziva upnikov
na predmetno vabilo za konverzijo, poziti-
ven donos na kapital.

Vsi zainteresirani upniki, ki bodo sprejeli
odločitev za izdajo izjave za konverzijo svo-
jih terjatev na podlagi tega vabila se poziva-
jo, da pošljejo izjavo na naslov družbe
Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero v roku 8
dni od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS. Veljavnost izdane Izjave naj bo pod
odložnim pogojem, »da bo sklep o potrditvi
prisilne poravnave nad družbo Žičnice Vo-
gel, Bohinj, d.d. postal pravnomočen«. Vse
dodatne informacije lahko dobite tudi po
tel. 04/572-34-68.

V primeru, da ne sprejmete odločitve za
konverzijo v skladu z našim vabilom, bo sta-

tus vaših terjatev oziroma način, rok in zne-
sek poplačila tak, kot ga bo predvidel pre-
dloženi popoln načrt finančne reorganizaci-
je.

Žičnice Vogel, Bohinj, d.d.
predsednik uprave

Tomaž Šumi

Št. 35102-400/2002-23040 Ob-92220
Republika Slovenija, Upravna enota

Domžale na podlagi četrtega odstavka 60.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96) v postopku izdaje
lokacijskega dovoljenja uvedenem na za-
htevo investitorja LEK Ljubljana, d.d., Ko-
lodvorska 27, Mengeš

objavlja
1. Upravna enota Domžale je investitorju

LEK Ljubljana, d.d., Kolodvorska 27, Men-
geš, izdala lokacijsko dovoljenje št. 35102-
400/2002-23040 z dne 2.4.2003 za grad-
njo objektov programa Organske sinteze 4
(objekti 55, 56A, 45D, 12, 45E, 57 ter
zunanja ureditev) na zemljiščih parc. št.
862/24, 867/3, 883/5, 862/2, 876/3,
899/2, 898/2, 891/2 in 862/2 vse k.o.
Mengeš.

2. V postopku izdaje lokacijskega dovo-
ljenja je bilo izdano okoljevarstveno sogla-
sje RS Ministrstva za okolje, prostor in ener-
gijo, Agencija Republike Slovenije za oko-
lje, št. 35405-3/2003 z dne 28. 3. 2003
pod naslednjim pogojem:

– v fazi priprave projektne dokumentaci-
je za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri
izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora
investitor upoštevati omilitvene ukrepe in
druga okoljevarstvena priporočila, navede-
na v Poročilu o vplivih na okolje za projekt:
Organske sinteze 4, ki ga pod št. PVO-
2/02 v oktobru 2002 izdelala Envita, Stori-
tve in svetovanje d.o.o., Tržaška 132, 1000
Ljubljana;

– v postopku izdaje uporabnega dovo-
ljenja je potrebno določiti čas poskusnega
obratovanja, v času njegovega trajanja pa je
potrebno skladno s predpisi izvesti meritve
emisij snovi v zrak, meritve tehnoloških od-
padnih voda ter meritve emisij hrupa;

– v primeru ugotovitve čezmernih obre-
menitev okolja v času poskusnega obrato-
vanja je potrebno določiti in izvesti ustrezne
dodatne okoljevarstvene ukrepe.

Upravni organ je prejel pisno pripombo,
katero je podala Občina Lendava, Trg Ljud-
ske Pravice 5, 9220 Lendava. Nadalje je
preveril in ugotovil, da poleg navedene pi-
sne pripombe do konca javne predstavitve
ni bilo podano nobeno drugo mnenje oziro-
ma pripomba, niti ni bila podana nobena
pripomba v knjigo pripomb. Na javni obrav-
navi z dne 12. 2. 2003 so bili prisotni pred-
stavniki investitorja, izdelovalec presoje vpli-
vov na okolje, predstavnik Občine Lendava
in upravni organ.

Predstavnik Občine Lendave je podal na-
slednjo izjavo na zapisnik: »Dokler je v ve-
ljavi Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih
za mesto Lendava, se ne dovoli uničevanje
odpadnih snovi, kot je deponiranje, sežiga-
nje in predelava, ki ne nastanejo v Upravni
enoti Lendava, v sežigalnici Lek v Občini
Lendava.«
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Predstavniki Leka – investitorja so poda-
li naslednjo izjavo na zapisnik: »Skladno z
ugotovitvijo Poročila o vplivih na okolje, toč-
ka 4.1.4. odpadki, da je primeren in ustre-
zen način odstranjevanja odpadkov termič-
na obdelava, sežig. Lek bo tovrstne odpad-
ke oddal pooblaščenim zbiralcem in odstra-
njevalcem odpadkov. S tem se ugodi zahtevi
Občine Lendava, kar pomeni, da sežiganja
odpadkov, ki so predmet tega postopka, v
sežigalnici Leka v Občini Lendava ne bo,
do eventualne spremembe Odloka o pro-
storsko ureditvenih pogojih Občine Lenda-
va.«

Glede na navedeno upravni organ ugo-
tavlja, da bodo investitorji upoštevali izjavo
predstavnika Občine Lendava in odpadnih
snovi ne bodo sežigali v sežigalnici Leka v
Občini Lendava. Odpadke bodo oddali poo-
blaščenim zbiralcem in odstranjevalcem od-
padkov, skladno z Poročilom o vplivih na oko-
lje, ki v točki 4.1.4. Odpadki, med drugim
opisuje tovrstno rešitev in sicer citirano: »Ka-
paciteta sežigalnice Lek - Lendava in njene
obratovalne karakteristike, omogočajo us-
trezno odstranjevanje tovrstnih odpadkov,
možno pa je tudi njihovo oddajanje poobla-
ščenim zbiralcem in odstranjevalcem.«

Upravna enota Domžale

Nadaljevanje na strani 2107

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 121-2003 Ob-92019
Upravna enota Murska Sobota, Odde-

lek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02) in po pooblastilu načelnika Uprav-
ne enote Murska Sobota št. 031-4/2002-
0001 z dne 3. 10. 2002, v upravni zadevi
nove razdelitve zemljišč iz komasacijskega
sklada na komasacijskem območju Šalovci
VII, po uradni dolžnosti naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacij-
ski udeleženki, Kovač Mariji, Šalovci 128,
se postavi Kovač Ernest, Hudalesova ulica
6, Maribor.

2. Funkcija začasnega zastopnika pre-
neha po končanem komasacijskem postop-
ku oziroma ko stranka pridobi procesno
sposobnost in se pojavi sama ali njen zako-
niti zastopnik ali pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 2/05-09-21102-607/2000-17 Ob-92023
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-
031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivali-

šča Džolić Hatemine, Džolić Damirja,
Draženović Džolić Kristine, Kulašić Jasen-
ka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika strankam
Džolić Hatemini, roj. 16. 7. 1958, Džolić
Damirju, roj. 18. 2. 1985, Draženović Džolić
Kristini, roj. 20. 11. 1992, Kulašić Jasenku,
roj. 18. 8. 1974, s prijavljenim stalnim pre-
bivališčem v Ljubljani, Brodarjev trg 1, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ke v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranke same ali njihov pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 0301-321-32/01 Ob-92074
Upravna enota Ribnica izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99), v zvezi z 55. členom Zakona o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96), po pooblastilu št. 0101-032-
5/2002 z dne 6. 8. 2002, v postopku ko-
masacije zemljišč, v zadevi postavitve zača-
snega zastopnika komasacijskim udeležen-
cem Adolfu Mallyju, Franzu Mallyju, oba Av-
strija, Albini Miller, Gabrieli Miller, Henryju
Millerju, Hubertu Millerju, Robertu Millerju,
Williamu Millerju, vsi ZDA, Angeli Pahulje,
Kanada, Olgi Setnikar, Nemčija, Emmi
Vasquez, Josephini Witcher, obe ZDA, po
uradni dožnosti, naslednji sklep:

1. Komasacijskim udeležencem Adolfu
Mallyju, Franzu Mallyju, oba Avstrija, Albini
Miller, Gabrieli Miller, Henryju Millerju, Hu-
bertu Millerju, Robertu Millerju, Williamu
Millerju, vsi ZDA, Angeli Pahulje, Kanada,
Olgi Setnikar, Nemčija, Emmi Vasquez, Jo-
sephini Witcher, obe ZDA, se v postopku
komasacije zemljišč postavi začasni zasto-
pnik, in sicer Franc Mikulič, roj. 19. 7.
1959, stanujoč Grčarice 5a, p. Dolenja vas.

2. Začasni zastopnik bo imenovane ko-
masacijske udeležence zastopal v postop-
ku komasacije in zanje opravljal vsa dejanja
pri komasaciji zemljišč.

3. Funkcija začasnega zastopnika traja to-
liko časa, dokler se ne pojavijo sami koma-
sacijski udeleženci oziroma dokler si ne ime-
nujejo svojega pooblaščenca v Sloveniji.

Št. 0301-321-32/01 Ob-92075
Upravna enota Ribnica izdaja na podlagi

51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99), v zvezi z
55. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96), po pooblastilu
št. 0101-032-5/2002 z dne 6. 8. 2002, v
postopku komasacije zemljišč, v zadevi po-
stavitve začasnega zastopnika komasacijski
udeleženki Mariji Bojc, Ribnica, po uradni
dožnosti, naslednji sklep:

1. Komasacijski udeleženki Mariji Bojc,
Ribnica, se v postopku komasacije zemljišč
postavi začasni zastopnik, in sicer Neža Gni-
dica, roj. 28. 11. 1932, stanujoča Dolenja
vas, Lončarska 79.

2. Začasni zastopnik bo imenovano ko-
masacijsko udeleženko zastopal v postop-
ku komasacije in zanjo opravljal vsa dejanja
pri komasaciji zemljišč.

3. Funkcija začasnega zastopnika traja
toliko časa, dokler se ne pojavi sama koma-
sacijska udeleženka.

Št. 0301-321-32/01 Ob-92076
Upravna enota Ribnica izdaja na podlagi

51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99), v zvezi z
55. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96), po pooblastilu
št. 0101-032-5/2002 z dne 6. 8. 2002, v
postopku komasacije zemljišč, v zadevi po-
stavitve začasnega zastopnika komasacij-
skemu udeležencu Janezu Zbašniku, Šved-
ska, po uradni dožnosti, naslednji sklep:

1. Komasacijskemu udeležencu Janezu
Zbašniku, Švedska, se v postopku komasa-
cije zemljišč postavi začasni zastopnik, in
sicer Marija Ilc, roj. 29. 10. 1941, stanujo-
ča Dolenja vas, Lončarska 41.

2. Začasni zastopnik bo imenovanega
komasacijskega udeleženca zastopal v po-
stopku komasacije in zanj opravljal vsa de-
janja pri komasaciji zemljišč.

3. Funkcija začasnega zastopnika traja
toliko časa, dokler se ne pojavi sam koma-
sacijski udeleženec oziroma dokler si ne
imenuje svojega pooblaščenca v Sloveniji.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Ob-92042
Nacionalna stranka dela, Šibeniška 21,

Ajdovščina, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1.

2002 do 31. 12. 2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Prihodki

1. Prihodki iz državnega proračuna /

2. Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti 348.539

3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov 400.000

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov, ki presegajo v zako-
nu določeno višino /

5. Drugi prihodki 656.572

Celotni prihodki 1,405.111

II. Odhodki
1. Stroški volitev 1,332.189

2. Drugi stroški in izredni odhodki 29.138

Celotni odhodki 1,361.327

III. Presežek prihodkov nad odhodki 43.784
IV. Presežek odhodkov nad prihodki
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Nacionalna stranka dela, Šibeniška 21,
Ajdovščina, objavlja

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12.

2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Sredstva

1. Opredmetena osnovna sredstva /

2. Dolgoročne finančne naložbe /

3. Kratkoročne finančne naložbe /
4. Denarna sredstva na računih 43.784

5. Druga sredstva /

Skupaj sredstva 43.784

II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek /

2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja /

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja /

4. Druge obveznosti do virov sredstev 43.784
Skupaj viri sredstev 43.784

Nacionalna stranka dela

Ob-92176
Socialdemokratska stranka Slovenije,

Komenskega 11, Ljubljana, TRR: 02010-
0015848602 objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od

1. 1. do 31. 12. 2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Prihodki

1. Prihodki iz državnega
proračuna 88,973.490,92

2. Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti 56,727.294,51

3. Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov 50.126.698,44

4. Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov, ki prese-
gajo v zakonu določeno višino 0,00

5. Drugi prihodki 5,046.282,63
Celotni prihodki 200,873.766,50

II. Odhodki

1. Stroški volitev 112,587.409,68

2. Drugi stroški in izredni
odhodki 170,747.975,11
Celoten odhodek 283,335.384,79

III. Presežek prihodkov nad
odhodki preteklih let 55,745.126,14

IV. Presežek odhodkov nad
prihodki tekočega leta 82,461.618,29

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12.

2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna

sredstva 6,443.352,51

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

2. Dolgoročne finančne naložbe 2,017.944

3. Kratkoročne finančne naložbe 715.000

4. Denarna sredstva na računih 21,643.938,08

5. Druga sredstva 4,223.593,70
Skupaj sredstva 35,043.828,29

II. Obveznosti do virov sredstev

1. Dolgoročne obveznosti iz
financiranja 0,00

2. Kratkoročne obveznosti iz
financiranja 15,210.080

3. Druge obveznosti do virov
sredstev 46,550.240,44

4. Presežek prihodkov nad
odhodki -26.716.492,15

Skupaj viri sredstev 35.043.828,29

Socialdemokratska stranka
Slovenije

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-6/2003-112 Ob-92040
Statut Območnega policijskega sindika-

ta Maribor, vpisan v evidenco statutov sindi-
katov pri Upravni enoti Maribor, z dne 5.
12. 1995, pod zaporedno številko 018, z
dopolnitvijo in spremembo imena sindikata,
z dne 22. 10. 1998, je bil spremenjen in
sprejet na seji sveta sindikata, dne 4. 4.
2003 in odslej nosi naziv: Statut Območ-
nega policijskega sindikata Podravja, ko
je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sin-
dikata, ki odslej glasi: Območni policijski
sindikat Podravja, skrajšano: OPS Podra-
vja, s sedežem v Mariboru, Trubarjeva uli-
ca 19 in se povezuje v reprezentativni Poli-
cijski sindikat Slovenije.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 06 z dne 8. 4. 2003.
Spremenjen statut se hrani v Upravni enoti
Maribor.

Št. 024-2/93-1423 Ob-92041

Pravila sindikata delavcev ZSSS, Sin-
dikata gozdarstva Slovenije, Sindikata
DSSS, Bratov Milavcev 61, Brežice, se
izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod št. 024-2/93.

Št. 104-04/0006/96 Ob-92115

Statut Sindikata nezaposlenih in so-
cialno ogroženih Slovenije, Komenske-
ga ulica 7, Ljubljana, ki je shranjen pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne za-
deve na podlagi odločbe ministrstva št. 121-
02-116/93 z dne 28. 5. 1993 in vpisan v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
83, se izbriše iz evidence statutov sindika-
tov.

Št. 028-3/2003-0202024 Ob-92257
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti

pravila osnovne organizacije ZSSS, Emo-
na Merkur, d.d. Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 85, se vzamejo iz hram-
be z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.

Št. 028-5/2003-0202024 Ob-92259
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti

pravila osnovne organizacije sindikata
ZSSS MIR d.o.o., Videm pri Ptuju 44.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 81, se vzamejo iz hram-
be z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-44/02-9 Ob-92065
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 4. 4.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o prepreče-
vanju omejevanja konkurence (ZPOmK;
Uradni list RS, št. 56/99) odločil, da je
koncentracija družb RAG Aktiengesell-
schaft, Rellinghauser Strasse 1-11,
45128 Essen, Nemčija (v nadaljevanju:
RAG), in Degussa Aktiengesellschaft,
Bennigsenplatz 1, 40474 Düsseldorf,
Nemčija (v nadaljevanju: Degussa), skla-
dna s pravili konkurence in da ji ne bo nas-
protoval.

Pri transakciji gre za pridobitev večin-
skega deleža in s tem nadzora družbe RAG
v družbi Degussa, kar skladno z drugo ali-
neo drugega odstavka 11. člena ZPOmK
predstavlja koncentracijo podjetij.

Koncentracija bo izvedena v dveh fazah.
V prvi fazi, ki se bo začela najpozneje 31.
marca 2003 in končala 31. maja 2004, bo-
sta imela RAG in nemško podjetje E.ON
Chemie Verwaltungs AG (v nadaljevanju:
E.ON) nad družbo Degussa skupni nadzor.
V drugi fazi bo RAG povečal svoj delež v
Degussi do večinskega deleža 50,1%; del-
nice Degusse mu bo v ta namen prodal
E.ON, ki preostalih delnic Degusse ne bo
obdržal, ampak jih bo postopoma odprodal
na delniškem trgu (k temu ga zavezuje
odločba ameriške Securities and Exchange
Commission, s katero je bilo E.ONu dano
soglasje za pridobitev nadzora nad družbo
Powergen plc, pod pogojem, da E.ON v
roku petih let od pridobitve Powergena plc.
odproda svoj delež v Degussi). Prehod iz
skupnega nadzora RAGa in E.ONa na iz-
ključni nadzor RAGa nad družbo Degussa
bo trajal največ tri leta od pridobitve sku-
pnega nadzora RAGa in E.ONa nad Degus-
so. V končni fazi bo Degussa pod nadzo-
rom družbe RAG. Transakcijo lahko obrav-
navamo kot eno koncentracijo, ker pre-
hodno obdobje ne bo trajalo dalj kot tri leta
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-92077
Osebe z več kot 5%-nim lastniškim dele-

žem v podjetju PROPRO d.o.o., izdajatelju
revije Profesionalna prodaja, so:

– Komac Vito, Čezsoča 75, 5230 Čez-
soča 51%,

– Močnik Uroš, Molkov trg 3, 1353 Bo-
rovnica 49%.

Ob-92217
Medij: Radio Tartini.
Šu&Co d.o.o., Trg 1. maja 3, 6330 Pi-

ran, davčna številka: 71169709.
Ime in priimek fizičnih in pravnih oseb, ki

imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5 od-
stotni delež kapitala: Ivo Šuto, Trg 1. maja
3, Piran; Žiga Šuto, Trg 1. maja 3, Piran;
Matija Zajec, Preradovičeva ul. 8, Ljublja-
na; Traffic design d.o.o., Velika čolnarska
15, Ljubljana.

Imena članov uprave oziroma organov
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja:

– Ivo Šuto, Trg 1. maja 3, Piran;
– Žiga Šuto, Trg 1. maja 3, Piran.

in ker je E.ON svoj delež v Degussi pravno
zavezan odprodati.

Namen RAGovega prevzema Degusse
je strateška re-orientacija dejavnosti RAGa,
katere cilj je razširiti in diverzificirati dejav-
nosti, ki so trenutno osredotočene na kopa-
nje premoga, ter tako omogočiti RAGu za-
nesljivejši vir prihodka. Družbi po ugotovi-
tvah Urada nastopata na različnih upoštev-
nih trgih, ki med seboj niso povezani, zato
koncentracija ne bo povzročila zmanjšanja
ali onemogočanja učinkovite konkurence in
je tako skladna s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb

Obvestilo

Ob-92038
Daewoo Motor, d.o.o., Celovška 182,

Ljubljana obvešča imetnike deležev, upnike
in svet delavcev, da je dne 4. 4. 2003 pre-
dložila Okrožnemu sodišču v Ljubljani kot
registrskemu sodišču delitveni načrt. Delitev
bo izvedena z oddelitvijo – prenosom posa-
meznih delov premoženja Daewoo Motor,
d.o.o., kot prenosne družbe na novo kapital-
sko družbo Daemobil, d.o.o., Ljubljana.

Družbenikom bodo 14 dni pred skupšči-
no poslane in na skupščini bodo predlože-
ne listine iz drugega odstavka 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah (delitveni
načrt, letno poročilo prenosne družbe za
zadnja tri poslovna leta, poročilo uprave o
delitvi in poročilo o reviziji delitve – v prime-

ru, če se poročilom družbeniki ne bodo
odpovedali). Imetniki deležev bodo na skup-
ščini obveščeni o vseh morebitnih pomem-
bnih spremembah premoženja družbe v ob-
dobju od sestave delitvenega načrta do za-
sedanja skupščine.

Upniki in svet delavcev imajo pravico za-
htevati brezplačen prepis delitvenega načr-
ta, ki ga bo prenosna družba upniku oziro-
ma svetu delavcev izročila najkasneje na-
slednji delovni dan po prejemu zahteve.

Daewoo Motor, d.o.o.
direktor Miran Balon

Št. 004/2003 Ob-92226
Na podlagi 516. člena ZGD uprava Po-

kojninske družbe A, d.d., Ljubljana, Tivol-
ska 48, vpisane v sodnem registru Okrož-
nega sodišča v Ljubljani pod vložno številko
1/34827/00, objavlja

obvestilo
Dne 15. 4. 2003 je bila sodnemu regis-

tru Okrožnega sodišča v Ljubljani predlože-
na pod opravilno št. srg 2623/2003 po-
godba o pripojitvi Pokojninske družbe SKB,
d.d., Ljubljana, kot prevzete družbe k pre-
vzemni družbi Pokojninska družba A, d.d.,
sklenjena dne 27. 3. 2003 v obliki notar-
skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 946/2003, ki sta jo pred
tem pregledala nadzorna sveta obeh družb,
udeleženih pri pripojitvi.

Delničarjem Pokojninske družbe A, d.d.,
Ljubljana, sporočamo, da so jim skladno z
določbo 516. člena ZGD na sedežu Pokoj-
ninske družbe A, d.d., Ljubljana, Tivolska
48, na voljo za pregled zakonsko določene
listine v zvezi z gornjo pripojitvijo, katerih
prepis bomo naslednji delovni dan brezplač-
no izročili kateremukoli delničarju na njego-
vo zahtevo.

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

Ob-92315
Na podlagi 516.1 člena ZGD uprava Po-

kojninske družbe SKB, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56-58,1000 Ljubljana, vpisane v so-
dnem registru Okrožnega sodišča v Ljublja-
ni pod vložno številko 1/34814/00, objav-
lja

obvestilo
dne 16. 4. 2003 je bila sodnemu regis-

tru Okrožnega sodišča v Ljubljani predlože-
na pod opravilno št. Srg 2622/2003 po-
godba o pripojitvi Pokojninske družbe SKB,
d.d., Ljubljana, kot prevzete družbe k pre-
vzemni družbi Pokojninska družba A, d.d.,
Ljubljana, sklenjena dne 27. 3. 2003 v obli-
ki notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV 946/2003, ki sta jo
pred tem pregledala nadzorna sveta obeh
družb, udeleženih pri pripojitvi.

Delničarjem Pokojninske družbe SKB,
d.d., Ljubljana sporočamo, da so jim skla-
dno z določbo 516.2 člena ZGD na sedežu
Pokojninske družbe SKB, d.d., Ljubljana na
voljo za pregled zakonsko določene listine
v zvezi z gornjo pripojitvijo, katerih prepis
bomo naslednji delovni dan brezplačno iz-
ročili kateremukoli delničarju družbe na nje-
govo zahtevo.

Pokojninska družba SKB, d.d.,
Ljubljana

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-92030
V skladu z drugim odstavkom 454. čle-

na ZGD in na podlagi sklepov skupščine
družba SUCCESS 2000 d.o.o., ki je vpisa-
na v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod vl. št. 10605200 objavlja

sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe SUCCESS 2000
d.o.o. se zniža za 374.561 SIT.

Osnovni kapital družbe znaša po zma-
njšanju 3,379.051 SIT.

Upnike pozivamo, da se zglasijo pri dru-
žbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

SUCCESS 2000 d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin

Popravek

Ob-92420
Uprava družbe Tovarna pohištva Trbov-

lje, družba za proizvodnjo pohištva, d.d.,
Trbovlje, Savinjska cesta 31, objavlja po-
pravek sklica 7. skupščine Tovarne pohiš-
tva Trbovlje, d.d., Trbovlje, objavljene v Ura-
dnem listu RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003,
Ob-91676.

Popravi se besedilo 2. točke pri 4. točki
dnevnega reda skupščine, in sicer:

b) Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: celotni
bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2002
znaša 179,339.370,83 SIT, od katere-
ga je dobiček leta 2002 1,696.006,41
SIT, ostalo pa preneseni dobiček iz prej-
šnjih let, se razporedi v druge rezerve iz
dobička.

Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.,
Trbovlje

uprava

Št. 30 Ob-92029
Na podlagi statuta delniške družbe Ce-

stno podjetje Kranj, družba za vzdrževa-
nje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, sklicujemo

5. skupščino delničarjev
ki bo dne, 20. 5. 2003 ob 13. uri na

sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi,
za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Če-
bulj in Pestotnik Damijan. Za notarja se po-
vabi Dušo Trobec Bučan.

2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 37 / 18. 4. 2003 / Stran 2083

3. Sprejem sklepa o umiku lastnih del-
nic po določbah o zmanjšanju osnovnega
kapitala skladno s 7. točko prvega odstavka
240. člena ZGD.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da sme družba na osnovi sklepa
skupščine o pridobitvi lastnih delnic, od-
plačno pridobiti največ 106.669 lastnih del-
nic, ter, da se tako pridobljene delnice
umaknejo najkasneje v roku dveh let od nji-
hove pridobitve.

4. Sprejem sklepa o pridobitvi lastnih
delnic skladno z drugo točko prvega od-
stavka 240. člena ZGD.

Predlog sklepa: skupščina je sprejela
sklep, da sme družba odplačno pridobiti
lastne delnice, ki jih mora v roku enega leta
od pridobitve ponuditi delavcem družbe ali
z njo povezane družbe v odkup.

Predlogi sklepov skupščine po tem
dnevnem redu in predlog sprememb in do-
polnitev statuta ter čistopis statuta, so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezer-
ska cesta 20, Kranj, peti dan po objavi za-
sedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skup-
ščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prija-
va udeležbe na skupščini je prispela na se-
dež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravil-
no izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom, eno uro po prvem sklicu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Cestno podjetje Kranj, d.d.
direktor

Št. 11/2003 Ob-92135
Na podlagi 17. člena statuta delniške

družbe Pekarna Vrhnika d.d., vabi uprava
družbe delničarje na

8. sejo skupščine
družbe Pekarna Vrhnika d.d.,

ki bo v četrtek, 22. 5. 2003 ob 14. uri
na sedežu družbe, Idrijska c. 21, Vrhnika.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev njenih organov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sedujočega skupščine in preštevalca gla-
sov na predlog uprave. Skupščina se sez-
nani s prisotnostjo notarja Marjana Kotarja.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za poslovno leto 2002,
skupaj s stališčem nadzornega sveta do re-
vizijskega poročila za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila za poslovno leto 2002, pozitiv-
nim stališčem nadzornega sveta do revizijske-
ga poročila za poslovno leto 2002 in potrditvi-
jo letnega poročila za poslovno leto 2002.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2002 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep:

3.1. Skupni bilančni dobiček ugotovljen
za poslovno leto 2002 znaša 952,730.094
SIT in se uporabi:

– za izplačilo dividend delničarjem
29,195.400 SIT, v bruto višini 190 SIT na
navadno delnico družbe;

– za izplačilo nagrad upravi in nadzorne-
mu svetu družbe 3,000.000 SIT, od tega
pripada upravi 500.000 SIT in nadzornemu
svetu 2,500.000 SIT. (Predsedniku
nadzornega sveta pripada 500.000 SIT,
ostalim članom nadzornega sveta pa po
400.000 SIT);

– 920,534.694 SIT bilančnega dobička
ostane nerazporejenega in bo o njegovi
uporabi odločeno v naslednjih poslovnih
letih.

Dividende se bodo delničarjem izplača-
le po stanju vknjiženih imetnikov imenskih
delnic v delniški knjigi družbe, na dan 22. 5.
2003, v roku 180 dni po zasedanju
skupščine.

3.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2002.

4. Pogodba o obvladovanju med družbo
Žito d.d. Prehrambena industrija d.d., Šmar-
tinska c. 154, Ljubljana in družbo Pekarna
Vrhnika d.d., Idrijska c. 21, Vrhnika.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: skupščina soglaša s pogodbo o
obvladovanju med družbo Žito Prehrambe-
na industrija d.d., Šmartinska c.154, Ljub-
ljana in družbo Pekarna Vrhnika d.d., Idrij-
ska c. 21, Vrhnika in se zadolži upravo dru-
žbe, da jo sklene.

5. Obravnava in sprejem sklepa o
spremembah statuta delniške družbe
Pekarne Vrhnika, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe statuta družbe v predlaganem
besedilu.

6. Imenovanje revizorske hiše za poslo-
vanje družbe za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: skupšči-
na imenuje za revizorja za poslovno leto
2003 revizijsko družbo Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.

7. Obvestilo o spremembi dveh članov
nadzornega sveta – predstavnika delavcev.

Svet delavcev seznani skupščino o dveh
članih nadzornega sveta, ki sta predstavnika
delavcev.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Letno poročilo za leto 2002 in poročilo

nadzornega sveta ter druga gradiva za skup-
ščino s predlogi sklepov, so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 11. do 13. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in poslani v roku 7 dni, po
objavi tega sklica v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skup-
ščino, to je do 19. maja 2003 upravi dru-
žbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničar glasuje osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu, z glasovnicami, ki jih prej-

me pred začetkom skupščine. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so na dan 30. aprila 2003 vpi-
sani v centralni register pri KDD. Sejna so-
ba bo odprta pol ure pred začetkom zase-
danja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Pekarna Vrhnika d.d.
uprava družbe
Andrej Košak

Št. 40/2003 Ob-92140
Na podlagi 7.6. člena statuta delniške

družbe Gozdno gospodarstvo Maribor,
uprava sklicuje

7. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo

Maribor d.d.
ki bo v petek, dne 23. 5. 2003 ob

12. uri v sejni sobi družbe na Tyrševi ulici
15 v Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli odvetnika Janka Pučnika. V
komisijo za izvedbo glasovanja se izvoli Dar-
jo Gajšek in Jožeta Horvata ter imenuje no-
tar po predlogu sklicatelja Stanislav Bohinc.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za poslovno leto 2002,
skupaj s stališčem nadzornega sveta do re-
vizijskega poročila za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila za poslovno leto 2002, pozi-
tivnim stališčem nadzornega sveta do revi-
zijskega poročila za poslovno leto 2002 in
potrditvijo letnega poročila za poslovno leto
2002.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2002 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička:
Višina bilančnega dobička na dan

31. 12. 2002 znaša 116,877.445,42 SIT.
b) Uporaba bilančnega dobička:
Nerazporejeni bilančni dobiček iz leta

2000 v višini 25,104.358,86 SIT se razpo-
redi za dividende. Dividende se izplačajo
do konca meseca oktobra 2003 delničar-
jem, ki so na dan skupščine vpisani v cen-
tralni register KDD. Način izplačila dividend
določi uprava družbe.

Ostanek bilančnega dobička v znesku
91,773.086,56 SIT bo razporejen v nasled-
njih letih.

c) Skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeli razrešnico za poslovno leto 2002.

4. Obravnava in sprejem sklepa o poo-
blastilu upravi za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo Gozdnega gospodarstva Maribor
d.d. za dobo osemnajstih mesecev od dne-
va sprejema tega sklepa dalje za nakup la-
stnih delnic, katerih skupni nominalni zne-
sek ne sme presegati 10% osnovnega kapi-
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tala. Skupščina pooblašča upravo, da dolo-
či najnižjo in najvišjo prodajno ceno, ter jo
pooblašča, da lahko lastne delnice umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.

5. Imenovanje revizorske hiše za pregled
poslovanja družbe za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo poslovanja delniške družbe
GG Maribor d.d. v letu 2003 se imenuje
revizijska hiša Revidicom d.o.o. Maribor.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 11. do 13. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skup-
ščino, do 20. 5. 2003 upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali po pooblaščencu na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo pred začetkom skupšči-
ne. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so na dan 23. aprila 2003 vpi-
sani v centralni register pri KDD. Sejna so-
ba bo odprta pol ure pred začetkom zase-
danja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
uprava – direktor družbe

mag. Emilijan Trafela

Ob-92141
Direktor družbe Svobodna misel, dru-

žba za založništvo in finance, d.d., Ljub-
ljana, vabi delničarje navedene družbe na
njeno

redno letno skupščino,
ki bo dne 22. 5. 2003 ob 11. uri, v sejni

sobi na sedežu družbe, Dvoržakova ulica
12, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda s predlogi skle-
pov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna. Za predsednika skupščine se
imenuje Janko Heberle. Za preštevalca gla-
sov se imenuje osebo po predlogu uprave.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.

Ugotovi se, da je dosedanjim članom
nadzornega sveta, Rudiju Bregarju, Maksi-
miljanu Klanšku in Bojani Žokalj Jesih, dne
17. 2. 2002 potekel mandat.

Za nove člane nadzornega sveta se ime-
nujejo:

– Slavko Čerpič,
– Janez Korošec.
Ugotovi se, da je svet delavcev na seji

dne 8. 4. 2003 za predstavnika delavcev v
nadzornem svetu izvolil Bojano Žokalj Je-
sih.

3. Seznanitev skupščine s sklepi nad-
zornega sveta družbe.

Predlog sklepa: po prekinitvi skupščine
zaradi seje novo izvoljenega nadzornega
sveta, se skupščina seznani s sklepi nad-
zornega sveta o izvolitvi predsednika in na-
mestnika predsednika nadzornega sveta, o
spremembah direktorja in prokurista dru-
žbe in o sklepih v zvezi s sprejemom letne-
ga poročila družbe za leto 2002.

4. Sprejem letnega poročila za leto
2002, ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi ter nad-
zornemu svetu družbe.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za poslovno leto 2002.

Ugotovi se, da bilančni dobiček za leto
2002 znaša 2,139.000 SIT.

Bilančni dobiček v znesku 2,139.000
SIT se prenese kot nerazporejen v nasled-
nje leto.

Direktorju družbe in nadzornemu svetu
se podeli razrešnica za poslovno leto 2002.

5. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe.

Predlog sklepa: spremeni se firma dru-
žbe, tako, da se po spremembi glasi: Svo-
bodna misel, družba za založništvo d.d.,
Ljubljana.

Spremeni se skrajšana firma družbe, ta-
ko, da se po spremembi glasi: Svobodna
misel d.d.

6. Povečanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča iz 3,000.000 SIT za 3,000.000
SIT na 6,000.000 SIT.

Povečanje se izvede nominalno z upora-
bo prevrednotovalnega popravka kapitala v
znesku 3,000.000 SIT, po bilanci stanja na
dan 31. 12. 2002.

Za povečani osnovni kapital družba na
podlagi 338. člena ZGD izda delničarjem v
sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem
osnovnem kapitalu družbe 3.000 delnic
druge emisije v skupnem nominalnem in
emisijskem znesku 3,000.000 SIT z nomi-
nalno in emisijsko vrednostjo ene delnice
1.000 SIT. Delnice so navadne imenske, ki
tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.
Delnice se bodo delničarjem izdale v mate-
rializirani obliki v razmerju 1 novo delnico
na 1 obstoječo delnico in sicer v roku 6
mesecev po vpisu sklepa o povečanju
osnovnega kapitala v sodni register.

7. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnosti družbe se spre-

menijo, tako, da bo po spremembi družba v
skladu z veljavno standardno klasifikacijo de-
javnosti opravljala naslednje dejavnosti:

22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-

nega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.210 Tiskanje časopisov
22.220 Drugo tiskarstvo
22.240 Priprava za tisk
22.250 Druge dejavnosti, povezane s

tiskarstvom
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje videozapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških

zapisov
52.471 Dejavnost knjigarn
52.610 Trgovina na drobno po pošti

52.620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah

52.630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln

63.300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti

74.400 Oglaševanje
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
92.110 Snemanje filmov in videofilmov
92.120 Distribucija filmov in videofilmov
92.310 Umetniško ustvarjanje in pous-

tvarjanje
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
92.623 Druge športne dejavnosti
8. Sprejem novega statuta družbe
Predlog sklepa: v skladu z gornjimi skle-

pi skupščine in upoštevaje zadnje spremem-
be ZGD se kot sestavni del tega sklepa
sprejme prečiščeno oziroma novo besedilo
statuta družbe.

Letno poročilo, čistopis statuta in ostalo
gradivo za skupščino je delničarjem na vpo-
gled v tajništvu družbe na naslovu Dvorža-
kova ulica 12, Ljubljana, vsak delavnik od
10. do 12. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki bodo na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo ali njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno.

Svobodna misel
Družba za založništvo in finance d.d.

Ljubljana
direktor delniške družbe

Vladimir Kavčič

Št. 38 Ob-92161
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Ži-

to prehrambena industrija, d.d., Ljubljana,
Šmartinska c. 154, uprava družbe vabi del-
ničarje na

7. sejo skupščine
družbe Žito d.d., Ljubljana, Šmartinska

c. 154
ki bo v ponedeljek, dne 26. 5. 2003 ob

13. uri v dvorani C Gospodarske zbornice
Slovenije, Dimičeva ul. 13, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valki glasov pa Majo Germovšek in Andrejo
Kopač. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Marina Ružič Tratnik.

2. Potrditev pogodb o obvladovanju.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina potrjuje pogod-
be o obvladovanju družb: Dolenjske pekar-
ne d.d., Kruh pecivo d.d. in Pekarna Vrhni-
ka d.d., v predlaganem besedilu.

3. Razrešitev in imenovanje članov NS
Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta se z

dnem 7. 7. 2003 zaradi poteka mandata raz-
reši dosedanje člane NS.

b) V nadzorni svet družbe se z dnem
7. 7. 2003 imenuje naslednje člane:

– Janez Bojc,
– Borut Jamnik,
– Marko Planinšec,
– Tadej Tufek;
vse za mandatno dobo 4 let.
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c) Skupščina je seznanjena, da je Svet
delavcev v nadzorni svet imenoval Sonjo
Perčič in Zenona Marna, kot predstavnika
zaposlenih, z istim dnem in za isto mandat-
no obdobje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini z uresni-
čevanjem glasovalne pravice imajo samo ti-
sti delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo, v
tajništvu družbe in so vpisani pri KDD, na
zadnji dan prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Žito prehrambena industrija, d.d.
Ljubljana

uprava družbe

Št. 901/03-22 Ob-92164
Na podlagi 22. člena Statuta Banke Ce-

lje d.d. sklicuje uprava banke

18. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,

ki bo v torek, 20. maja 2003 ob 11. uri,
v veliki dvorani Narodnega doma v Celju,
Trg celjskih knezov 9.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev ban-

ke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predse-
dnika in dveh preštevalcev glasov ter pred-
stavitev notarja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. izvoli:

– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Si-

mono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidira-

nju Banke Celje d.d. z mnenjem nadzorne-
ga sveta Banke Celje d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo o
notranjem revidiranju Banke Celje d.d. s po-
zitivnim mnenjem nadzornega sveta Banke
Celje d.d.

3. Poročilo nadzornega sveta Banke Ce-
lje d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. vzame na znanje Poročilo
nadzornega sveta Banke Celje d.d.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2002 ter razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepov:
4.1. Skupščina delničarjev Banke Celje

d.d. sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička banke za leto 2002:

a) leta 2002 ugotovljeni bilančni dobi-
ček v višini 1.349,534.999 SIT se uporabi,

– za izplačilo dividend 1.309,478.040 SIT,

– za udeležbo na dobičku članom nad-
zornega sveta banke ter članom uprave ban-
ke 40,056.959 SIT;

b) za leto 2002 se izplača dividenda v
višini 3.270 tolarjev na navadno in predno-
stno delnico. Banka bo izplačevala dividen-
do ter udeležbo na dobičku članom nadzor-
nega sveta banke ter članom uprave banke
od 10. 6. 2003 dalje. Do izplačila dividende
so upravičeni vsi delničarji banke, imetniki
navadnih in prednostnih delnic na ime, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 22. 5.
2003. Imetniki materializiranih navadnih del-
nic na prinosnika, ki še niso opravili zame-
njave za nematerializirane imenske navadne
delnice, so upravičeni do izplačila dividende
po opravljeni zamenjavi. Delničarji bivše Ban-
ke Noricum d.d. in bivše Hmezad banke d.d.
so upravičeni do izplačila dividende, ko opra-
vijo zamenjavo delnic za delnice Banke Ce-
lje d.d. Zapadlost dividende za leto 2002 je
tri leta od dneva skupščine delničarjev ban-
ke, to je do vključno 20. 5. 2006, ko bo
banka znesek neizplačane dividende prene-
sla na preneseni čisti poslovni izid (prenese-
ni čisti dobiček iz prejšnjih let) in o tem obve-
stila skupščino delničarjev banke.

4.2. Skupščina delničarjev Banke Celje
d.d. odloča o podelitvi skupne razrešnice
upravi in nadzornemu svetu Banke Celje
d.d. za poslovno leto 2002.

4.3. Skupščina delničarjev Banke Celje
d.d. podeli razrešnico upravi in nadzorne-
mu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto
2002.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Let-
nega poročila Banke Celje d.d. za poslov-
no leto 2003 pooblaščeno revizijsko dru-
žbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljub-
ljana.

6. Predlog sprememb in dopolnitev Sta-
tuta Banke Celje d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme predlagane spre-
membe in dopolnitve Statuta Banke Celje
d.d. ter na temelju sprememb in dopolnitev
izdelan čistopis Statuta Banke Celje d.d.

7. Predlog sprememb in dopolnitev Po-
slovnika za delo skupščine delničarjev Ban-
ke Celje d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme spremembe in
dopolnitve Poslovnika za delo skupščine
delničarjev Banke Celje d.d. in na temelju
sprememb in dopolnitev izdelan čistopis Po-
slovnika za delo skupščine delničarjev Ban-
ke Celje d.d.

8. Predlog imenovanja članov nadzorne-
ga sveta Banke Celje d.d.

Predlog sklepa:
a) Skupščina delničarjev Banke Celje

d.d. imenuje za člane nadzornega sveta
Banke Celje d.d.:

– mag. Milana M. Cvikla,
– Ivana Fermeta,
– Vekoslava Marzidoška,
– Ivana Mirnika,
– Boruta Staniča,
– Jožeta Staniča in,
– mag. Tadeja Tufka.
Z imenovanjem novih članov nadzorne-

ga sveta preneha mandat članom nadzor-

nega sveta, imenovanim na 14. redni skup-
ščini delničarjev banke.

b) Nadomestilo za udeležbo na posa-
mezni seji nadzornega sveta Banke Celje
d.d. se določi v naslednjih neto zneskih:

– za predsednika: 65.000,00 SIT
– za namestnika predsednika: 55.000

SIT
– za člane: 45.000 SIT.
Vsak delničar je upravičen, da sodeluje

na skupščini delničarjev banke, če svojo
udeležbo najavi banki najkasneje do vključ-
no 17. 5. 2003. Najava se izvrši z izpolnje-
nim pooblastilom oziroma prijavnico, ki sta
priložena k vabilu za skupščino delničarjev
banke.

Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo vsi delničarji banke, glasovalno
pravico pa imajo delničarji, lastniki navadnih
delnic na ime, ki bodo vpisani v delniški
knjigi banke na dan 10. 5. 2003 in bodo
ostali vpisani do konca zasedanja. Manjšin-
ski delničarji lahko, v skladu s 23. členom
Statuta Banke Celje d.d., predlagajo spre-
membo ali dopolnitev dnevnega reda.

Gradivo s predlogi sklepov skupaj z let-
nim poročilom in poročilom nadzornega
sveta bo na razpolago v Banki Celje d.d.,
Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja zakladniš-
tva in mednarodnega poslovanja, soba
308/III, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro.

Registracija udeležencev se bo priče-
la eno uro pred najavljenim pričetkom
skupščine delničarjev banke. Ob registra-
ciji se vsak prijavljeni udeleženec izkaže z
osebnim dokumentom, nakar prejme us-
trezno število glasovnic in potrdilo o pri-
sotnosti.

Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 20. 5.
2003 ob 12. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Banka Celje d.d.
uprava banke

Ob-92167
Na podlagi 39. in 40. člena statuta dru-

žbe Steklarna Hrastnik – skupina, podjetje
za upravljanje družb, d.d., Cesta 1. maja
14, Hrastnik, uprava sklicuje

8. skupščino
Steklarna Hrastnik – skupina d.d.,

Cesta 1. maja 14, Hrastnik,
ki bo dne 22. 5. 2003 ob 13. uri na

sedežu družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja
14 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

Izvoli se:
– Za predsednika skupščine: Ksenija Ja-

kopič,
– Za preštevalca glasov: Sabina Med-

ved in Janja Rojko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Marjana Kolenc Rus.
2. 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.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček Steklarne Hrastnik – skupina d.d. iz
leta 2002 v višini 81,685.386,67 SIT, kar
predstavlja preostali dobiček iz leta 2002 v
višini 37,410.066,48 SIT in preneseni dobi-
ček iz leta 2001 v višini 44,275.320,19 SIT,
se razporedi v druge rezerve iz dobička.

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.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep:
3.1. Skupščina imenuje člana nadzorne-

ga sveta – predstavnika delničarjev skladno
s predlogom.

3.2. Skupščina se seznani s članoma
nadzornega sveta – predstavnikoma delav-
cev.

4. Določitev nagrade in sejnine članom
NS.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

4.1. Članom nadzornega sveta se izpla-
ča nagrada za delo v nadzornem svetu v
skladu s predlogom sklepa uprave.

4.2. Določi se sejnina za člane nadzor-
nega sveta in sicer za predsednika 50.000
SIT (neto) in za člane 45.000 SIT (neto).

5. 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.d., Parmova 53, 1000 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 poo-
blaščenci, ki najmanj tri dni pred zaseda-
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 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Steklarna Hrastnik – skupina d.d.
Hrastnik
direktor

mag. Stojan Binder

Ob-92178
Uprava družbe Nika, RIS d.d., Trg iz-

gnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi
10. člena statuta sklicuje

9. redno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 26. maja 2003, ob

13. uri na sedežu družbe. Skupaj z nadzor-
nim svetom predlaga skupščini v sprejem
naslednji dnevni red in sklepe:

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev

dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje

organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta

o poslovanju v letu 2002.
4. Uporaba bilančnega dobička in po-

delitve razrešnice članom uprave in nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da družba
za leto 2002 nima bilančnega dobička.

Skupščina podeli upravi in članom nad-
zornega sveta razrešnico za poslovno leto
2002.

5. Določitev sejnin članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane vrednosti sejnin.

Delničarji Nike RIS d.d. se skupščine
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pi-
sno pooblastijo.

Za delničarje Nike RIS d.d. štejejo ose-
be, v korist katerih so delnice sedem dni
pred sejo skupščine vknjižene v delniški
knjigi družbe.

Gradivo za skupščino bo na voljo na se-
dežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice in v
poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 1. 4. 2003 do 25. 5. 2003 med
9. in 11. uro.

Nika, RIS d.d., Brežice
Polonca Šušterič, direktorica

Ob-92179
Uprava družbe Nika, DUS d.d., Trg iz-

gnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi
10. člena statuta sklicuje

10. redno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 26. maja 2003, ob

14. uri na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev

dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini predlog sklepa: sprejme se predlaga-
ni dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.

3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2002.

4. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitve razrešnice članom uprave in nadzor-
nega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini predloga sklepov: ugotovi se, da dru-
žba nima bilančnega dobička.

Skupščina podeli članom uprave in nad-
zornega sveta razrešnico za poslovno leto
2002.

5. Določitev sejnin članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane vrednosti sejnin.

Delničarji Nike DUS, d.d. se skupščine
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pi-
sno pooblastijo.

Za delničarje Nike DUS, d.d. štejejo ose-
be, v korist katerih so delnice sedem dni
pred sejo vknjižene v delniški knjigi družbe.

Gradivo za skupščino bo na voljo na se-
dežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v
poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 1. 4. 2003 do 25. 5. 2003 med
9. in 11. uro.

Nika, DUS d.d., Brežice
mag. Branko Šušterič, direktor

Ob-92180

Uprava družbe Nika, Investiranje in
razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Bre-
žice, na podlagi 10. člena statuta sklicuje

12. redno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 26. maja 2003, ob

12. uri na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev

dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini predlog sklepa: sprejme se predlaga-
ni dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.

3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2002.

4. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitve razrešnice članom uprave in nadzor-
nega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini predloga sklepov: ugotovi se, da dru-
žba nima bilančnega dobička.

Skupščina podeli članom uprave in nad-
zornega sveta razrešnico za poslovno leto
2002.

5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini pre-

dlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko
družbo Iteo – Abeceda, d.o.o., Ljubljana, ki
bo revidirala letno poročilo družbe za leto
2003.

Delničarji Nike investiranje in razvoj, d.d.
se skupščine lahko udeležijo po poobla-
ščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji
oziroma pooblaščenci so dolžni prijaviti svo-
jo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupšči-
ne.

Za delničarje Nike investiranje in razvoj,
d.d. štejejo osebe, v korist katerih so delni-
ce deset dni pred sejo vknjižene na računih
vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD.

Gradivo za skupščino bo na voljo na se-
dežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v
poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 1. 3. 2003 do 4. 6. 2003 med
9. in 11. uro.

Nika, Investiranje in razvoj, d.d.,
Brežice

mag. Branko Šušterič, direktor
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Št. 10/2003 Ob-92191
Na podlagi določil statuta družbe Frizarti

družba za upravljanje, d.d., sklicujem
5. sejo skupščine delniške družbe
Frizarti družba za upravljanje, d.d.,

Kopališka ul. 1, Domžale,
ki bo dne 20. 5. 2003 ob 13. uri v Ljub-

ljani, Trg prekomorskih brigad 2, v pisarni
notarja Jožeta Dernovška, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli za predsednico skup-
ščine Stanko Božnar za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje po-
vabljeni notar Jože Dernovšek.

3. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe Frizarti družba za upravljanje,
d.d. in konsolidiranim letnim poročilom sku-
pine družb Frizarti družba za upravljanje,
d.d. in Česalnice Ljubljana d.d. za leto
2002, mnenjem revizorja in poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi in sprejemu let-
nega poročila družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. in konsolidiranega letnega
poročila za skupino družb Frizarti družba za
upravljanje, d.d. in Česalnice Ljubljana d.d.
za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za leto 2002 in konsolidi-
ranim letnim poročilom skupine družb Fri-
zarti družba za upravljanje, d.d. in Česalni-
ce Ljubljana d.d. za leto 2002, mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in sprejemu letnega poročila dru-
žbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. in
konsolidiranega letnega poročila za skupi-
no družb Frizarti družba za upravljanje, d.d.
in Česalnice Ljubljana d.d. za poslovno leto
2002.

4. Sprejem predloga sklepa o delitvi bi-
lančnega dobička ter o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v višini 368.884,46 SIT osta-
ne nerazporejen v celoti in se bo o njegovi
uporabi odločalo v naslednjih poslovnih le-
tih (preneseni dobiček).

b) Skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeljuje razrešnico za delo v letu 2002.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev statu-
ta družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. v predloženem besedilu.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi poteka mandata dosedanjim čla-

nom nadzornega sveta z dnem 17. 6. 2003
skupščina izvoli nove člane nadzornega sve-
ta:

– Stanko Kamin,
– Dragico Kreč,
– Marico Ilijevec.

Izvoljeni člani nadzornega sveta se izvo-
lijo za mandatno obdobje 4 let s pričetkom
mandata z dnem 18. 6. 2003.

7. Določitev višine sejnin članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sejnina za člane nadzornega sveta za
udeležbo na seji znaša 23.000 SIT bruto za
posameznega člana.

Skupščina bo odločala o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Delničarjem, je gradivo na vpogled na
sedežu družbe vse delovne dni od 11. do
12. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja ali njegovim potrdilom o
lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
ne skupščine, skupščina ponovno sestane
v istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Frizarti družba za upravljanje, d.d.
uprava d.d.

Stanka Božnar

Ob-92286
V skladu z določili 42. in 53. člena Sta-

tuta Grad, d.d. sklicujem

14. redno skupščino
delniške družbe Grad,

ki bo v četrtek, 22. 5. 2003 ob 16. uri v
prostorih Grad, d.d., Tržaška 118, Ljublja-
na.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklep-

čnosti.
2. Realizacija sklepov 13. redne seje

skupčine.
3. Delitev bilančnega dobička in podeli-

tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
(282.a člen ZGD).

4. Sprejem dopolnitve statuta.
5. Cene in pravila trgovanja z lastnimi

delnicami.
6. Izvolitev nadzornega sveta družbe.
Vabilo je podano skladno s 44. členom

statuta, ki tudi določa, da mora vsak delni-
čar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
obvestiti družbo, da se namerava udeležiti
skupščine in glasovati.

Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to
storijo, kolikor primerno obvestijo ostale del-
ničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do
7. 5. 2003), ali sedež družbe (najkasneje
do 30. 4. 2003), z izrecno željo, da se o
predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je
potrebno tudi utemeljiti (45. člen statuta).

1. točka dnevnega reda temelji na dolo-
čilih 9. člena, 2. točka pa na določilih 3.
člena poslovnika skupščine Grad, d.d., 3.
točka temelji na določilih 53. člena statuta
Grad, d.d. in 282. ter 282.a člena ZGD, 4.

točka temelji na določilih 35. člena statuta
Grad, d.d., 5. točka temelji na določilih
240. člena ZGD, 6. točka temelji na določi-
lih 35. člena Statuta Grad, d.d.

Nadzorni svet predlaga sprejetje nasled-
njih sklepov:

ad 1) Izvoli se zapisnikar, verifikacijska
komisija in ugotovi sklepčnost.

ad 2) Vsi sklepi so realizirani.
ad 3) Sprejme se predlagana delitev bi-

lančnega dobička in skupščina podeli raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu.

ad 4) Sprejme se predlagana spremem-
ba statuta.

ad 5) Sprejme se predlagane cene ter
pravila trgovanja z lastnimi delnicami.

ad 6) Sprejme se predlagana člana nad-
zornega sveta.

Dividende se izplačajo najkasneje do
31. 5. 2003. Upravičenec do prejema divi-
dende je lastnik imenske delnice vpisan v
knjigo delnic na dan skupščine ali novi la-
stnik na dan izplačila dividende ob overje-
nem pisnem pooblastilu prodajalca.

Gradivo in čistopis statuta sta v skladu z
določbami 44. člena statuta delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik,
od vključno 22. 4. 2003 do 21. 5. 2003
od 9. do 13. ure. Na seji je prisoten notar.

Grad, d.d., Ljubljana
predsednik NS: mag. Borut Mišica

Ob-92314
Na podlagi razdelka VIII, točka B, statu-

ta Pokojninske družbe SKB, d.d., Ljublja-
na, uprava Pokojninske družbe SKB, d.d.
Ljubljana, sklicuje

3. skupščino
Pokojninske družbe SKB, d.d.,

ki bo v četrtek, 22. maja 2003 ob 10. uri
v sejni sobi v VI. nadstropju SKB banke
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se organe skup-
ščine ter imenuje notar po predlogu sklica-
telja.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2002.

Predlog sklepov:
2.1 Skupščina Pokojninske družbe SKB,

d.d. sprejema Poročilo nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila in pozitivno stali-
šče nadzornega sveta k poročilu poobla-
ščenega revizorja za poslovno leto 2002.

2.2 Skupščina družbe podeljuje razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu Pokojnin-
ske družbe SKB, d.d. za poslovno leto
2002.

3. Poročilo o notranjem revidiranju za le-
to 2002.

Predlog sklepa: skupščina družbe, na
podlagi mnenja nadzornega sveta, sprejme
poročilo o notranjem revidiranju za poslov-
no leto 2002.

4. Pripojitev Pokojninske družbe SKB,
d.d. k Pokojninski družbi A,d.d.

Predlog sklepov:
4.1 Skupščina se seznani s predloženi-

mi listinami iz drugega odstavka 516. člena
ZGD.
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4.2 Skupščina soglaša s pripojitvijo dru-
žbe Pokojninska družba SKB d.d. k družbi
Pokojninska družba A d.d. in daje soglasje
k pogodbi o pripojitvi družbe Pokojninska
družba SKB d.d. k družbi Pokojninska dru-
žba A d.d., ki je priloga notarskega zapisni-
ka te skupščine.

5. Vračilo dolgoročnega kredita za usta-
novitvene stroške družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me sklep, da se ustanovitveni stroški, ki so
jih vplačali ustanovitelji in bili spremenjeni v
dolgoročni kredit družbi z zapadlostjo v letu
2004, v enkratnem znesku vrnejo ustanovi-
teljem pred pripojitvijo k Pokojninski družbi
A.

Predlagatelja sklepov k točkam 2. do 4.
sta nadzorni svet in uprava družbe, k toč-
kam 1. in 5. pa uprava družbe.

Gradivo za skupščino družbe in listine iz
516. člena ZGD so vsem delničarjem na
voljo na sedežu Pokojninske družbe SKB,
d.d., Slovenska cesta 56 – 58, Ljubljana,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, pri čemer lahko glasovalno pravi-
co uresničujejo na skupščini pod pogojem,
da najkasneje tri dni pred dnevom skupšči-
ne prijavijo svojo udeležbo na sedežu dru-
žbe. Glasuje se osebno ali pa po poobla-
ščencu, pooblastila za glasovanje na skup-
ščini pa morajo biti družbi predložena v pi-
sni obliki pred ali osebno ob sklicu.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 20% zastopanega osnovnega kapitala.
Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri,
na mestu prvega sklica. Na ponovnem zase-
danju bo skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Uprava Pokojninske družbe SKB,
d.d.

Ob-92317
Na podlagi 10. in 11. člena Statuta del-

niške družbe Ilirija razvoj, proizvodnja in tr-
ženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,
Tržaška cesta 40, sklicuje uprava družbe

6. skupščino
delniške družbe Ilirija d.d., Tržaška

cesta 40, Ljubljana,
ki bo 21. 5. 2003 ob 14. uri v Veliki dvo-

rani – MOL, na Trgu Mladinskih delovnih
brigad 7 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Janeza Rozmana, za dve preštevalki
glasov se izvolita Tina Fröhlich in Simona
Umek.

Sejo bo spremljal vabljeni notar, Miro
Košak, ki bo sestavil notarski zapisnik.

2. Potrditev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 in poročilom
nadzornega sveta za leto 2002. Skupščina
potrdi in odobri delo uprave in nadzornega
sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto
2002.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev Sta-
tuta družbe zaradi uskladitve z Zakonom o
gospodarskih družbah.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve Statuta dru-
žbe.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za pooblaščenega revizor-
ja za poslovno leto 2003 imenuje družbo za
revidiranje BDO EOS Revizija d.o.o.

Gradivo za skupščino z besedilom pre-
dlaganih sprememb Statuta ter predlogi
sklepov je na voljo delničarjem na vpogled
v pravno kadrovskem področju družbe v
Ljubljani, Tržaška cesta 40, vsak delavnik
od 11. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo in njihovi po-
oblaščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine prijavijo svojo ude-
ležbo v pravno kadrovskem področju dru-
žbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, njihovi zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.

Velika dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Ilirija d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-92318
Na podlagi 32. in 33. člena Statuta del-

niške družbe Kruh – Pecivo, d.d. in v skla-
du z določbami Zakona o gospodarskih dru-
žbah sklicujeva

VII. skupščino
delniške družbe Kruh – Pecivo d.d.,
ki bo v torek, 20. 5. 2003, na sedežu

družbe Kruh – Pecivo d.d., Ul. Jožice Flan-
der 2, 2000 Maribor, s pričetkom ob
16. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklep-
čnost skupščine. Na predlog uprave se za
predsedujočo skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup in verifikacijska komisija v sestavi
Dragica Horvat, predsednica in Tinka Črn-
ko ter Brigita Šiško kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šoemen.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta o rezul-
tatih preveritve letnega poročila s stališčem
do revizijskega poročila, načina in obsega
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2002, predlog za razporeditev bilan-
čnega dobička ter razprava in podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 2.1: na predlog upra-
ve in nadzornega sveta se bilančni dobiček
družbe za poslovno leto 2002, ki na dan

31. 12. 2002 znaša 245,645.821,83 SIT,
se prenese v poslovno leto 2003 kot pre-
neseni dobiček.

Predlog sklepa št. 2.2: skupščina se
seznani s predstavitvijo letnega poročila dru-
žbe Kruh – Pecivo d.d. za poslovno leto
2002 in revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2002. V skladu z
282.a členom veljavnega Zakona o gospo-
darskih družbah skupščina potrjuje in odo-
bri delo uprave in nadzornega sveta v po-
slovnem letu 2002 in jima podeljuje razre-
šnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2003
imenuje revizijsko hišo Ernest & Young,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111.

4. Obravnava in soglasje skupščine k
pogodbi o obvladovanju.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina poda soglasje
k pogodbi o obvladovanju v predloženi vse-
bini.

5. Umik delnic iz organiziranega trga.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina v skladu z do-
ločili 54. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev sprejme sklep o umiku delnic dru-
žbe Kruh – Pecivo, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.d., Ulica Jožice Flander 2, 2000
Maribor, iz organiziranega trga vrednostnih
papirjev. Sklep veljavno sprejmejo delničar-
ji z večino, ki obsega najmanj 9/10 osnov-
nega kapitala.

Delničarji, ki na skupščino ne pridejo se
upoštevajo le, če se pisno javijo družbi v
treh mesecih po zasedanju skupščine in če
na zahtevo dokažejo, da so bili imetniki del-
nic od sklica skupščine dalje. Soglasje del-
ničarja, ki se skupščine ni udeležil in ni bil
zastopan, velja za dano, če delničar v treh
mesecih po zasedanju skupščine družbi pi-
sno ne sporoči, da ne da soglasja, in če na
zahtevo družbe dokaže, da je imetnik del-
nic od sklica skupščine dalje.

Če bo umik delnic iz OTC sprejet na
podlagi večinskega sklepa bo družba Kruh
– Pecivo d.d., od delničarjev, ki bodo spre-
jemu sklepa nasprotovali odkupila njihove
delnice po ceni 1.200 SIT za eno delnico, v
skladu z določili 545. člena ZGD.

Skupščina zadolži upravo družbe, da iz-
pelje vse potrebne aktivnosti za umik delnic
iz organiziranega trga v skladu s sprejetim
sklepom.

6. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe Kruh – Pecivo, d.d. v predloženem
besedilu.

7. Pooblastilo upravi za pridobitev lastnih
delnic družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta v skladu z določili 8. toč-
ke 240. člena ZGD skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko po prehodnem so-
glasju nadzornega sveta v dobrobit družbe
kupi lastne delnice družbe s tem, da najvi-
šja nakupna cena delnice, za katere je da-
no pooblastilo po tem sklepu, ne sme pre-
segati 60% knjigovodske vrednosti delnice
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na dan nakupa, najnižja prodajna cena za
delnico pa ne sme biti manjša kot je bila
nakupna vrednost delnice družbe.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom odproda ali
umakne vse pridobljene lastne delnice brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjša-
nju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom pri pridobitvi
in odsvojitvi lastnih delnic lahko izključi pred-
nostno pravico obstoječim delničarjem.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po zma-
njšanju osnovnega kapitala zaradi umika la-
stnih delnic ustrezno prilagodi statut, tako
da se določbe statuta ujemajo z novimi dej-
stvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

Postopek in viri za odkup delnic se za-
gotavljajo v skladu z določili ZGD in statuta
družbe.

Uprava družbe je pooblaščena za nakup
lastnih delnic za dobo 18 mesecev, s tem,
da rok, za katerega je dano pooblastilo s
tem sklepom prične teči z dnem sprejema
sklepa na skupščini.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravi-
co lahko uresničujejo delničarji, njihovi po-
oblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo svojo udeležbo pri Valeriji Pirnat v taj-
ništvu uprave družbe v Mariboru, Ulica Joži-
ce Flander 2.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
1. točke, se glasuje z glasovnicami. Za spre-
jem sklepov pod 4., 6. in 7. točko je zahte-
vana 3/4 večina glasov pri sklepanju zasto-
panega kapitala, za sprejem sklepa pod 5.
točko pa večina, ki obsega najmanj 9/10
osnovnega kapitala.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi: vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
enem tednu po objavi sklica skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob na-
povedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim skli-
cem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo: gradivo za skupščino s predlo-
gi sklepov, ki vključujejo letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 2002, revidirane
računovodske izkaze družbe, poročilo nad-
zornega sveta o rezultatih preveritve letne-
ga poročila s stališčem nadzornega sveta

do revizijskega poročila in o načinu ter ob-
segu preverjanja vodenja družbe med po-
slovnim letom 2002, predlog pogodbe o
obvladovanju ter predlog sprememb in do-
polnitev statuta družbe in predlog prečišče-
nega besedila statuta družbe je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe v Mariboru,
Ulica Jožice Flander 2, pri Igorju Škrinjarju,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Kruh – Pecivo d.d.
uprava – direktor

Bojan Petek
nadzorni svet – predsednik

Janez Klenovšek

Izvršbe
in zavarovanja

IZ-92201
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 253/03 z dne 11. 4.
2003, je bilo stanovanje v prvem nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Dečkova
cesta 50, Celje, ki obsega 75,73 m2, s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zem-
ljišču, last zastaviteljev Kovač Marije, Kovač
Tadeje in Kovač Matije, pridobljeno na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 2.
1997, med Kresnik Antonom in Kovač Ma-
rijo, Kovač Tadejo in Kovač Matijo, zastav-
ljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove ban-
ke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 6,000.000
SIT, kar znaša 25.844,74 EUR, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve kreditne pogod-
be s pripadki napram dolžnici Kovač Mariji.

IZ-92202
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 391/2003 z dne 10. 4.
2003, je stanovanje v mansardi stanovanj-
ske hiše Goriče 9a, ki je vpisana pri z.k. vl.
št. 167, k.o. Goriče, zemljiške knjige Okraj-
nega sodišča v Kranju, in sicer na parc. št.
39, ter obsega kuhinjo z dnevno sobo, dve
sobi, kabinet, kopalnico, sanitarije, hodnik,
dva balkona in stopnišče v izmeri 106,90 m2

in sobo v kleti z izhodom na vrt v izmeri
15,23 m2, last zastavitelja EKO-VAR, ekolo-
ške storitve in ključavničarstvo, d.o.o., Sav-
ska c. 34, Kranj, na podlagi prodajne po-
godbe, sklenjene dne 11. 11. 2002 s pro-
dajalcem Jožetom Omanom, zastavljeno v
korist upnice Volksbank Kärnten Süd, Bo-
rovlje, Avstrija, za zavarovanje njene denar-
ne terjatve v višini 30.000 EUR s pripadki.

IZ-92203
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 239/03 z dne 26. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 2 v kleti večsta-
novanjske hiše v Mariboru, Usnjarska ul. 5,

stoječi na parc. št. 2180/7, k.o. Maribor
Grad, ki je v lasti Majde Žajdela do celote,
zastavljeno oziroma na njem ustanovljena
hipoteka v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d. Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 64.692,59 EUR, kar zna-
ša preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve kreditne pogod-
be 15,000.000 SIT s pripadki.

IZ-92204
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Ma-
ribora, opr. št. SV 307/03 z dne 9. 4. 2003,
je bilo stanovanje št. 18 v četrtem nadstropju
stanovanjske hiše Stantetova 4 v Mariboru, v
izmeri 72,36 m2, ležeče na parc. št. 929/1,
k.o. Sp. Radvanje, ki je v lasti Milene Kme-
tec in Zvonka Kmetca, vsakega do 1/2 od
celote, na osnovi prodajne pogodbe št.
28/93 z dne 18. 3. 1993 in aneksa k pro-
dajni pogodbi št. 28/93 z dne 17. 3. 2003,
zastavljena oziroma na njem ustanovljena hi-
poteka v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d. Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 32.383,25 EUR, kar znaša
preračunano po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan sklenitve kreditne pogodbe
7,500.000 SIT s pripadki.

IZ-92205
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 418/2003 z dne
10. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 4, s kabinetom v izmeri 50,43 m2 v man-
sardi poslovno/stanovanjske zgradbe na
Podpeški c. 020 v Brezovici, katastrska ob-
čina Brezovica, last dolžnika Čeh Franca,
stanujočega Brezovica pri Ljubljani, Podpe-
ška c. 020, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 30. 12. 2002, sklenjene s
Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v ko-
rist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 010, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,315.793,20 SIT s
pripadki.

IZ-92206
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Ma-
ribora, opr. št. SV 370/03 z dne 8. 4. 2003,
je nepremičnina, poslovni prostor v izmeri
34,75 m2 v objektu C Pristan, ki v naravi
predstavlja »Cafee real«, na naslovu Usnjar-
ska 5, ki leži na parc. št. 1976, 1974/3,
1974/4 in 2180/2, vpisanih v vl. št. 542,
k.o. Maribor Grad, ki je do celote last ŠTERN
TT, transport, gostinstvo in storitve d.o.o.,
Maribor, Tavčarjeva ulica 16, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 3755-943/14-NB, skle-
njene dne 7. 8. 1986 med prodajalko Samo-
upravno stanovanjsko skupnostjo Maribor,
p.p. Zavod za izgradnjo mesta Maribor in
kupcem Antonom Korošo ter na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. P 01/2003, skle-
njene dne 24. 3. 2003 med prodajalcem
Antonom Korošo in dolžnikom kot kupcem,
zastavljena v korist upnice Probanke, d.d.,
Maribor, Gosposka ulica 23, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika ŠTERN TT, tran-
sport, gostinstvo in storitve d.o.o., Maribor,
Tavčarjeva ulica 16, v višini 37.000 EUR s
pripadki.
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IZ-92207
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 376/03 z dne 9. 4.
2003, je nepremičnina, dvosobno stanova-
nje št. 3 v skupni izmeri 73,10 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stav-
be v Mariboru, Ulica Frana Kovačiča 13,
ležeče na parc. št. 2471/4, vpisani v vl. št.
1649, k.o. Tabor, katere lastnika vsak do
ene polovice sta Bojan Slekovec in Lidija
Slekovec, stan. Ulica Frana Kovačiča 13,
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 46/92 z dodatkom z dne 20. 11.
1992 in na podlagi pogodbe o zamenjavi
stanovanja z dne 20. 11. 1992 z aneksom z
dne 14. 10. 2002, zastavljena v korist upni-
ce Karntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve do dol-
žnice Lidije Slekovec s.p., Lekos – trgovi-
na, Ulica Frana Kovačiča 13, Maribor, v
višini 24.500 EUR s pripadki.

IZ-92208
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 385/03 z dne 8. 4.
2003, je nepremičnina, trisobno stanova-
nje s kabinetom št. 2 v izmeri 128,61 m2, v
visokem pritličju večstanovanjske hiše v Ma-
riboru, Maistrova ulica 16, stoječe na parc.
št. 934, vpisani v vl. št. 553, k.o. Mari-
bor-grad, ki je do celote last Branka Križa iz
Maribora, Partizanska cesta 63, na podlagi
prodajne pogodbe št. 120-LV/MW, sklenje-
ne dne 7. 3. 1994 med prodajalcem Stano-
vanjskim skladom občine Maribor, p.o., Ma-
ribor in Brankom Križem, zastavljena v ko-
rist upnika Vlada Celingerja iz Maribora,
Mlinska ulica 26, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Branka Križa iz Maribo-
ra, Partizanska cesta 63, v višini 91.837
EUR s pripadki.

IZ-92209
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
372/03-1 z dne 7. 4. 2003, je bilo stano-
vanje številka 61 v izmeri 48 m2, v V. nad-
stropju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Cesta zmage 92, zgrajene na parceli števil-
ka 1205/1, katastrska občina Tabor, last
dolžnika – zastavitelja Svetlana Molnarja do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 3. 2003, sklenjene med njim kot kup-
cem in med Urošem Selinškom kot proda-
jalcem, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 4,000.000
SIT s pripadki.

IZ-92210
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 673/03 z dne 9. 4. 2003,
je bilo stanovanje - garsonjera št. 3/21 v
skupni izmeri 28,03 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljublja-
ni, Andreaševa 8, last zastaviteljice Vesne
Škafar, Andreaševa ulica 8, Ljubljana, za-
stavljeno v korist upnika Tasunović Draga-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.552 EUR s pripadki.

IZ-92211
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 685/03 z dne 10. 4.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
15 v izmeri 71,24 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju stanovansjke zgradbe v Ljublja-
ni, Trnovska 10, ki stoji na parc. št. 44,
48/1, 51, 55, 56, 58, 59/1, 60/1, 60/2,
62,63, 64/1, 64/2, 65, 66, 67, 73, k.o.
Trnovo, last zastaviteljice Grafika 3000
d.o.o., Kersnikova 6, Dob pri Domžalah,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 20,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-92212
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 687/03 z dne 10. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 12 v skupni
izmeri 29,60 m2, ki se nahaja v stanovanj-
skem bloku v Kranju, Ulica Janeza Puharja
5, stoječem na parc. št. 182/4, vložek št.
11, k.o. Huje, last zastavitelja Bončina Fran-
ca, Ulica Janeza Puharja 5, Kranj, zastavlje-
no v korist upnika Okanović Osmana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 24.360
EUR s pripadki.

IZ-92213
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 278/03
z dne 10. 4. 2003, je bilo dvosobno stano-
vanje št. 2 v izmeri 57,32 m2, ki se nahaja v
pritličju stavbe na Zidanškovi 1 v Velenju,
parc. št. 1907, vl. št. 800, k.o. Velenje, in
ki obsega kuhinjo 11,70 m2, sobo
15,75 m2, sobo 16,92 m2, hodnik 5,87 m2,
WC 1,17 m2, shrambo 0,77 m2, kopalnico
3,60 m2, klet 0,64 m2 in balkon – teraso
0,90 m2, last zastavitelja Ademaj Omerja,
Zidanškova cesta 2, 3320 Velenje, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, ki jo je dne
20. 7. 1999 sklenil z Božič Trivuno iz Vele-
nja kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22.000 EUR, v SIT protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.

IZ-92401
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 711/03 z dne 15. 4.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
14,50 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Volčji potok št. 5 A, stoječi na
parc. št. 756 k.o. Volčji Potok, last dolžnika
in zastavitelja Bombek Leopolda, Livarska
ulica 5, Kamnik, zastavljeno v korist upnika
Škerjanc Jožeta, Ižanska 77, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 5.460
EUR s pripadki.

IZ-92402
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 419/2003 z dne
14. 4. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 2 s kabinetom v izmeri 29,37m2, locira-

no v mansardi poslovno/stanovanjske
zgradbe na Podpeški c. 020 v Brezovici,
katastrska občina Brezovica, last dolžnice
Suzane Rac, stanujoče Podpeška c. 020,
Brezovica pri Ljubljani, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 30. 12. 2002, skle-
njene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 010, Maribor, kot prodajalcem, zastav-
ljeno v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 3,705.000 SIT s
pripadki.

IZ-92403
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
397/03-1 z dne 10. 4. 2003, je bilo stano-
vanje številka 16 v izmeri 37,65 m2, v IV.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Ulica Staneta Severja 9, zgrajene na parceli
številka 1621/1 katastrska občina Spodnje
Radvanje, last zastaviteljice Olge Vidovič do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 8. 7. 1992, sklenjene med njo kot
kupcem in med družbo Trgovina na drobno
Maxina Maribor p.o. kot prodajalcem ter na
podlagi aneksa številka 1 z dne 3. 10.
2001, k prej navedeni kupoprodajni pogod-
bi, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve prej navedenega upni-
ka do dolžnika Grafin Štuhec & Co. d.n.o. v
višini 2,000.000 SIT s pripadki.

IZ-92404
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Ra-
dovljice, opr. št. SV 115/03 z dne 11. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja v
IV. nadstropju večstanovanjske hiše na na-
slovu Cankarjeva 34, Radovljica, s pripada-
jočim kletnim prostorom v skupni izmeri
43,53 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
11,04 m2, sobo v izmeri 16,99 m2, hodnik v
izmeri 5,87 m2, WC in kopalnico skupaj v
izmeri 4,33 m2, balkon v izmeri 3,20 m2 in
klet v izmeri 2,10 m2 in predstavlja solastnin-
ski delež 874/10.000 glede na celoto ter se
nahaja v stanovanjskem objektu, stoječem
na parc. št. 279/23 stanovanjska stavba v
izmeri 552 m2, ki je med drugimi pripisana
pri vl. št. 503 k.o. Radovljica, v lasti Kokalj
Gregorja, Triglavska cesta 2 A, Bled in Ko-
kalj Helene, Zoisova ulica 18, Bohinjska Bis-
trica ter udeleženca Franca Murna, Cankar-
jeva 34, Radovljica, zastavljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Poslovalnice Bled, za zavarovanje denarnih
terjatev v zneskih 4,900.000 SIT in
2,100.000 SIT, z obrestmi po realni letni
obrestni meri 3,75% in ostalimi pripadki.

IZ-92405
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-157/03 z dne 9. 4.2003,
je bilo stanovanje št. 31 v petem nadstropju
stanovanjske hiše v Nazarju, Zadrečka ce-
sta 9, last Skok Davida na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 21. 3. 2003, zastav-
ljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Vo-
dnikova 2, 3000 Celje, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,000.000 SIT s
pripadki. Stanovanje meri 81,06 m2 in ob-
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sega kuhinjo 18,06 m2, sobo 21,84 m2,
sobo 20,54 m2, hodnik 11,26 m2, balkon v
izmeri 3,25 m2 in druge prostore v izmeri
0,91 m2 in 1,80 m2.

IZ-92406
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-158/03 z dne 9. 4. 2003,
je bilo stanovanje št. 76 v drugem nadstro-
pju stanovanjske hiše v Velenju, Prešernova
9 B, last Bastl Marije, Prešernova 9 B, Ve-
lenje, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 692/93 z dne 19. 10.
1993, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 17.229,82 EUR s pripadki. Stanovanje
meri 65,13 m2 in obsega kuhinjo 6,96 m2,
sobo 17,16 m2, sobo 22,23 m2, hodnik
6,20 m2, WC 1,75 m2, kopalnico 4,07 m2,
ložo 6,84 m2.

IZ-92407
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Vele-
nja, opr. št. SV-159/03 z dne 9. 4. 2003, je
bilo stanovanje št. 02 v pritličju stanovanjske
hiše v Šoštanju, Kajuhova cesta 05, last Le-
dinek Amalije, Kajuhova cesta 05, Šoštanj,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, o proda-
ji stanovanja št. 302/93 z dne 1. 10. 1993,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Kreko-
ve banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10.768,64 EUR s pripadki. Stanovanje meri
44 m2 in obsega kuhinjo 4,46 m2, sobo
13,45 m2, sobo 12,44 m2, sobo 6,76 m2,
hodnik 2,09 m2, WC in kopalnico 2,89 m2,
shrambo 0,30 m2, balkon oziroma teraso
0,09 m2 in druge prostore v izmeri 1,52 m2.

IZ-92408
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-173/03 z dne 14. 4.
2003, je bilo triinpolsobno stanovanje v sku-
pni izmeri 102,33 m2 v mansardi poslovno
stanovanjske hiše v Šoštanju, Aškerčeva
5 G, last Inštalacije Krevzel Franc s.p., Me-
tleče 14/A, 3325 Šoštanj, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. P-08/02 z dne
5. 7. 2002, zastavljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d., Trg republike 02,
Ljubljana, za zavarovanje pogojne denarne
terjatve v višini 18,250.305,70 SIT s pri-
padki, po pogodbi o izdaji garancije z dne
3. 3. 2003, pri čemer velja garancija do
vključno 15. 3. 2006.

IZ-92409
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar opr.
št. SV 1092/2003 z dne 10. 4. 2003, je
nepremičnina – podzemna garaža na na-
slovu Dunajska 160, Ljubljana, ki se nahaja
pod parcelami 924/13 in 605/1 k.o. Stoži-
ce, in ki obsega 457 garažnih mest, last
dolžnika USB Hotel – razvojna družba
d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana, zastavlje-
na v korist upnika Hypo leasing, Podjetje za
financiranje d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
32,700.000 EUR ter obresti, stroške in
ostale pripadke.

IZ-92410
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV-1140/2003 z dne
14. 4. 2003, je bilo stanovanje št. 15, v 1.
nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Novakova ulica 1 v Ljubljani, v sku-
pni površini 43,32 m2, last zastaviteljice Su-
zane Jovanović, Novakova ulica 1, Ljublja-
na, na podlagi darilne pogodbe z dne 15. 3.
1993, sklenjene z Zvonimirjem
Jovanovićem, Novakova ulica 1, Ljubljana,
kot darovalcem, zastavljeno v korist upnice
BKS – leasing d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.000 EUR s pripadki.

IZ-92411
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14 A, opr. št. SV
169/2003 z dne 10. 4. 2003, je bilo sta-
novanje v stanovanjski stavbi v Murski So-
boti, Stara ulica 22, v prvem nadstropju s
pripadajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču, na katerem stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču ter skupnih delih, objektih in
napravah, ki stojijo na parcelni številki
923/27 v katastrski občini Murska Sobota,
in zajema spalnico, dnevno sobo, kuhinjo,
kopalnico, predsobo, ložo in klet, vse v sku-
pni izmeri 53,40 m2 in je na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 20. 3. 2003, last
dolžnice in zastaviteljice Andreje Kmetec,
rojene 16. 6. 1972, stanujoče Predanovci
35, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d. Ljubljana, Poslovalnica
Murska Sobota, za zavarovanje izvršljive de-
narne terjatve v višini 1,800.000 SIT skupaj
z vsemi pripadki.

IZ-92412
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 371/2003 z dne
9. 4. 2003, je triinpolsobno stanovanje št.
26/IX, v izmeri 96,80 m2, s kletjo v hiši v
Mariboru, Prešernova 10, ki stoji na parc.
št. 1005, ki je pripisana v vl. št. 354 k.o.
Maribor-Grad, last Žunkovič Mateja,
stanujočega Maribor, Prešernova 10, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 24. 7.
2002, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM, d.d., Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v znesku 8,000.000 SIT s pp.

IZ-92413
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 375/2003 z dne
10. 4. 2003, je stanovanje št. 10/III v stav-
bi v Mariboru, Dominkuševa 4, v izmeri
69,02 m2, s kletno shrambo, ki stoji na
parc. št. 1069 k.o. Maribor-Grad, last Lov-
še Bojana, stan. Vilharjeva 1, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe za
stanovanje z dne 24. 12. 2002 in njenega
dodatka z dne 12. 2. 2003, zastavljeno v
korist Abanke Vipa d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 71.950 EUR s pp., v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju BS na dan kori-
ščenja.

Maribor, dne 10. 04. 2003

IZ-92414
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 382/2003 z dne
11. 4. 2003, je stanovanje št. 10/II. v izme-
ri 38,45 m2, s kletnim prostorom št. 10 v
izmeri 3,70 m2, v Mariboru, Ul. bratov Grei-
fov 10, ki stoji na parc. št. 1167 k.o. Pobre-
žje, solast Soršak Mojce, stan. Maribor,
Geršakova 44 in Jagodič Aleša, stan. Mari-
bor, Nad pristavo 5, na temelju kupo-
prodajne pogodbe za stanovanje z dne 3. 3.
2003, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 7,200.000 SIT s pp.

IZ-92427
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
287/03 z dne 15. 4. 2003, je bilo stanova-
nje, ki leži v pritličju stanovanjske hiše Ja-
nežičeva 21, Ljubljana, na parc. št. 22/34,
vl. št. 26, k.o. Prule, pridobljenega na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 2.
1996, sklenjene med Šurc Matejem, Jane-
žičeva 21, Ljubljana, kot prodajalcem in Gre-
gorčič Nežo, Škerjančeva 6, Ljubljana, kot
kupcem, v celoti last Gregorčič Žgombić
Neži, zastavljeno v korist upnice Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
45.540 EUR v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
s pripadki.

IZ-92450
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
288/03 z dne 15. 4. 2003, je bilo dvoso-
bno stanovanje št. 17, ki leži v II. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Planina
25, Kranj, na parc. št. 169/3, vl. št. 174,
k.o. Huje, Okrajnega sodišča v Kranju, v
skupni izmeri 60,70 m2, pridobljeno na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3.
2003, sklenjene med Osterman Štefanom,
stanujočim Kidričeva cesta 47, Kranj, kot
prodajalcem in Huskić Rasemo ter Babić
Markom, oba stanujoča Ulica Tuga Vidmar-
ja 4, Kranj, kot kupcema in dodatka št. 01
h kupoprodajni pogodbi z dne 7. 4. 2003,
sklenjenega med istimi strankami, last
Huskić Raseme in Babić Marka, vsakega
do 1/2, zastavljeno v korist upnice Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10.300 EUR v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
s pripadki.

IZ-92451
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 194/03 z dne 16. 4.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 9, v
skupni izmeri 68,14 m2, ki se nahaja v dru-
gem nadstropju stanovanjske hiše v Radov-
ljici, Cankarjeva ulica 8, in obsega sobo v
izmeri 14,73 m2, sobo v izmeri 12,24 m2,
sobo v izmeri 14,73 m2, kuhinjo v izmeri
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10,70 m2, shrambo v izmeri 2,54 m2, ko-
palnico v izmeri 3,41 m2, WC v izmeri 1,19
m2, predsobo v izmeri 5,73 m2 in klet v
izmeri 1,97 m2, k.o. Radovljica, last zastavi-
telja Branka Marša, na podlagi darilne po-
godbe z dne 10. 12. 2001, zastavljeno v
korist upnice Posojilnice - Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach,
Avstrija za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25.000 EUR s pripadki.

IZ-92452

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 277/03 z dne 15. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 4, v skupni
izmeri 91,88 m2, v I. nadstropju večstano-
vanjske hiše na naslovu Prežihova ulica 8,
Mežica, stoječe na parc. št. 655, pri vl. št.
318 k.o. Mežica, ki je v lasti dolžnikov, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 12. 3. 2003 s prodajalcem Rudnik Me-
žica d.d., Polena 6, Mežica, zastavljeno za
zavarovanje terjatve v višini 22.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s končnim
rokom vračila 20. 6. 2016 in s pp, v korist
zastavnega upnika Raiffeisenbank Ebern-
dorf, registrirana zadruga z omejenim jam-
stvom, 9141 Eberndorf.

IZ-92453

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 282/03 z dne 15. 4.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
48,11 m2, v III. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Trg 65, Prevalje, stoječe na
parc. št. 411/44, pri vl. št. 523, k.o. Farna
vas, ki je v lasti dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 30. 3.
2003 s prodajalcem Jankom Najrajterjem,
zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini
24.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, kar znaša na dan sklenitve tega spora-
zuma 5,576.880 SIT, s končnim rokom vra-
čila dne 20. 7. 2016 in s pp, v korist zastav-
nega upnika Raiffeisenbank Eberndorf, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf.

IZ-92454

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 362/03 z dne 11. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 5, v II. nadstro-
pju stanovanjske stavbe v Zgornji Koreni,
Zgornja Korena 33, v velikosti 59,97 m2, ki
stoji na parc. št. 3/3, k.o. Zg. Korena, pri-
dobljeno s prodajno pogodbo št. 2312/92,
sklenjeno dne 7. 8. 1992 s prodajalko Ob-
čino Maribor, in razdružilno pogodbo, skle-
njeno med zastaviteljem in Leonom Pilin-
gerjem dne 12. 4. 1996, last zastaviteljice
Janje Pilinger iz Zg. Korene, Zg. Korena
33, zastavljeno v korist upnice Raiffeinsen-
bank Mureck, registrirane zadruge z ome-
jenim jamstvom iz Republike Avstrije, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 15.000
EUR s pripadki.

IZ-92456

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, opr. št. SV 268/03 z dne
16. 4. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. Aa v 2. nadstropju stanovanjsko poslov-
nega objekta »blok LAVA«, s pripadajočo
kletjo v pritličju, stoječe na parc. št. 685/6,
k.o. Ostrožno, v skupni izmeri 42,05 m2, s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah,
pridobljeno po kupoprodajni pogodbi št.
KP-5/03-CMC z dne 4. 4. 2003, sklenjeni
med prodajalcem CMC Celje d.d., Lava 42,
in kupcem Černec Tomažem, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višni
3,950.000 SIT s pripadki napram dolžniku
Černec Tomažu.

IZ-92458

Na podlagi neposredno izvršljivega notar-
skega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, opr. št. SV 270/03 z dne
16. 4. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 36 v 8. nadstropju stanovanjske stavbe
Ul. Frankolovskih žrtev 34 v Celju, stoječe
na parc. št. 558/1, k.o. Sp. Hudinja, v izme-
ri 38,30 m2 s kletjo, s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah, pridobljeno po kupo-
prodajni pogodbi z dne 27. 3. 2003, skle-
njeni med prodajalcem Kapitol nepremični-
ne d.o.o., Bežigrajska c. 7, Celje, ter kupko
Šolinić Simono, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,000.000 SIT s
pripadki napram dolžnici Šolinić Simoni.

IZ-92459

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lje, Stanetova 16, SV 273/03 z dne 16. 4.
2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
13 v 4. nadstropju stanovanjske hiše v Ma-
riboru, Borštnikova ulica 35, stoječe na
parc. št. 1147/16 pripisani pri vl. št. 1488,
k.o. Spodnje Radvanje, ki obsega
53,91 m2, od tega s pripadajočim kletnim
prostorom v izmeri 3,51 m2, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanj-
ski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last do
celote Kvas Andreja, pridobljeno na podlagi
pogodbe z dne 7. 3. 2003 med prodajal-
cem Lorenčič Urošem in kupcem Kvas An-
drejem, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Ljubljana, Dunajska 63, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 35.300 EUR s
pripadki napram dolžniku Kvas Andreju.

IZ-92460

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-179/03 z dne 16. 4.
2003, sta bila stanovanje št. 79 v devetem
nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Ko-
željskega 03, v izmeri 48,57 m2, ki obsega
sobo 15,66 m2, sobo 12,06 m2, kuhinjo v
izmeri 6,23 m2, kopalnico z WC v izmeri

4,48 m2, predsobo v izmeri 4,86 m2, ložo v
izmeri 4,31 m2 in drvarnico v izmeri 0,97
m2, last Čok Zdenke in Breznik Nikolaja Mi-
haela iz Velenja, Koželjskega ulica 03, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
23. 7. 1993, dodatka z dne 28. 3. 2003 in
izjave z dne 15. 4. 2003, kot tudi poslovni
prostor št. 315 v izmeri 20,11 m2, v tretjem
nadsropju stolpiča C v Velenju, Efenkova
61, last Zdenke Čok s.p., Agencija Žarek –
posredniške in svetovalne storitve, Efenko-
va 61, Velenje, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pripadki.

IZ-92461

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 725/03 z dne 16. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 9 v skupni izme-
ri 55,21 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Panonska 7/A, Beltinci, solast
zastaviteljev Zadravec Slavice in Zadravec
Franca, zastavljeno v korist upnika Sešel
Vojka, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 27.888 EUR s pripadki.

IZ-92462

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1182/2003 z dne
16. 4. 2003, je bil poslovni prostor, ki se
nahaja v prvem nadstropju PPC C 12, na
Breznikovi ulici 15 v Domžalah, vl. št. 4411,
k.o. Domžale, z oznako N 14, v skupni izme-
ri 35,80 m2 in eno parkirno mesto v kleti
last zastavitelja Nardin Franca s.p. Expres
izdelava ključev in kovinskih predmetov
Domžale, Ljubljanska 69, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 1. 4. 2003, skle-
njene z Mecilošek Davidom, stanujoč Dete-
lova 11, Domžale, kot prodajalcem, zastav-
ljeno v korist upnice Zveze bank, registrira-
na zadruga z omejenim jamstvom,
Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 34.500
EUR s pripadki.

IZ-92463

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 414/03 z dne 16. 4.
2003, je nepremičnina, trisobno stanova-
nje št. 11 v skupni izmeri 65,66 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hi-
še v Rušah, Ulica Pohorskega bataljona 4,
ležeče na parc. št. 949, vpisani pri vl. št.
1052, k.o. Ruše, katerega lastnika vsak do
1/2 sta Darko in Mateja Štanc, oba stanu-
joča Košeninova ulica 1, Ruše, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 339/93 z dne
15. 7. 1993, prodajne pogodbe z dne 2. 6.
1999 in prodajne pogodbe z dne 13. 3.
2003, z dodatkom št. 1 z dne 7. 4. 2003,
zastavljena v korist upnice Kärntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnikov Darka in Mateje
Štanc, oba stanujoča Košeninova ulica 1,
Ruše, v višini 22.200 EUR s pripadki.
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Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 59/2002 S-92043
Poravnalni senat tega sodišča objavlja

na podlagi drugega odstavka 52. člena Za-
kona o prisilni poravnavi, stečaju in likvida-
ciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in
52/99) oklic;

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom Toncity Pacifik
investicije d.o.o., Koper, Ferrarska 14,
dne 15. 5. 2003 ob 9. uri v razpravni dvo-
rani št. 152/1 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem so-
dišču v sobi št. 208/2 (desno) v času ura-
dnih ur.

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi gla-
sovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki, ki so pravne osebe, naj gla-
sovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, poobla-
ščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju
se bodo upoštevale le tiste pisne glasovni-
ce, ki jih bo senat prejel do zaključka naro-
ka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 4. 2003

St 15/2003 S-92044
1. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 15/2003 z dne 7. 4. 2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mikona, internacionalno podjetje s far-
macevtskimi in medicinskimi izdelki
d.o.o., Predilniška cesta 14, Tržič, matič-
na številka družbe 5292140, šifra dejavno-
sti družbe 51.460.

2. Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Veljko Jan, Blaževa ulica 3/f, Škofja
Loka.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko, naj pri-
javijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi tega oklica.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

5. Imenuje se upniški odbor v sestavi:
1. Draškovič Ignac, Herbersteinova

14, 1000 Ljubljana,
2. Maygut d.o.o., Cesta prvih borcev

11, 8250 Brežice,
3. Knavs Slavko, Janka Puclja 5,

4000 Kranj,
4. Vito storitve d.o.o., Predilniška 14,

4290 Tržič,
5. delavska zaupnica Zdenka Konjar.

6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 7. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 4. 2003

St 35/2003 S-92045
To sodišče je s sklepom St 35/2003

dne 7. 4. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Marling promocijska
agencija d.o.o. Ljubljana, Zaloška c.
228/c, matična številka 5671647, vl. šte-
vilka 11912500.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Si-
mona Goriup, Čufarjeva 1, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 7. 2003 ob 9. uri, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2003

St 53/2001 S-92046
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Slovenijaturist d.d., Ljub-
ljana - v stečaju za dne 19. 6. 2003 ob
10.30 v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2003

St 101/2002 S-92047
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 101/2002 z dne 3. 4. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Alešem Štuhecom
s firmo Štuhec (STUMAX) krovsko kle-
parske storitve s.p., Maribor, Ertlova ul.
11, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, neznatne vrednosti in ne zadošča
niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2003

St 238/2002 S-92048
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 238/2002 z dne 3. 4. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojno podjetnico Zdenko Rus s firmo
Bar Public Hof Cafe, Zdenka Rus s.p.,
Ljubljanska cesta 13, Slovenska Bistri-
ca, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2003

St 99/2002 S-92049

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 99/2002 z dne 3. 4. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Marjanom Colna-
ričem s firmo MAGO - vlivanje sveč s.p.,
Štrekljeva 24, Maribor, ker je premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2003

St 113/2002 S-92050
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 113/2002 z dne 3. 4. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samo-
stojnim podjetnikom Davidom Ferencem s
firmo Polaganje talnih oblog »POLI« - Fe-
renc David s.p., Mali Beograd 12, Ruše,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2003

St 36/2002 S-92051

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 36/2002 z dne 3. 4. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Andrejem Auguš-
tinom s firmo Mizarstvo Andrej Auguštin
s.p., Ul. Ivana Šalamona 5, Rače, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2003

St 168/2002 S-92052

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 168/2002 z dne 3. 4. 2003 začelo in ta-
koj zaključilo stečajni postopek nad podje-
tjem XY trgovina in storitve d.o.o., Spodnji
Duplek, Vurberk 53, ker je premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti,
in ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Matična številka dolžnika je 5667488,
šifra njegove dejavnosti pa 51.700.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2003

St 220/2002 S-92053
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad MML, Trgovina na drobno in debelo,
Marjan Vidovič s.p., Maribor dne 30. 5.
2003 ob 10.30, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
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Upniki lahko vpogledajo v načrt finan-
čne reorganizacije na tukajšnjem sodišču,
soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2003

St 53/2003 S-92054
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 53/2003 z dne 8. 4. 2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Karoserije, družba za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve d.o.o., Ptujska c. 184,
Maribor ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:

1. Tovarna vozil Maribor d.o.o., Ptujska
c. 184,

2. Poštna banka Slovenije d.d., Ul. Vita
Kraigherja 5, Maribor,

3. TEH center d.o.o., Štuki 1, Ptuj,
4. Transport, organizacija prevozov in tr-

govina, Unuk Franc s.p., Podova 63, Rače,
5. Andrej Ekart, Rošnja 29, Starše - de-

lavski zaupnik.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se

določi Majda Jaki, univ. dipl. ek., Bezen-
škova 74, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilože-
nimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka
tega oklica o pozivu za sklenitev prisilne
poravnave.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 4. 2003

St 13/99 S-92055
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Metalna Tovarna procesne opreme
in inženiring d.o.o. - v stečaju, Maribor,
se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2003

St 100/2002 S-92056
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Ereš Niko s.p., Salon zdravja, Mi-
zarstvo in trgovina na debelo, Belokranj-
ska 23, Maribor, se v skladu z 99/I čle-
nom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj pre-
moženje, 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 4. 4. 2003

St 86/2000 S-92057
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Fras Lidija s.p., Trgovina na drobno,
Lackova c. 43, Maribor, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okročno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2003

St 60/2000 S-92058
To sodišče je 8. 4. 2003 s sklepom

St 60/2000 začelo stečajni postopek nad
stečajnim dolžnikom Dobro, Gostinstvo in
turizem Brda, d.o.o., Trg 25. maja 10,
Dobrovo.

Firma dolžnika se odslej glasi Dobro,
Gostinstvo in turizem Brda, d.o.o. v steča-
ju, Trg 25. maja 10, Dobrovo.

Za stečajno upraviteljico se določi Kse-
njo Toplikar Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe,
Obmejna cesta 58.

Upnike pozivamo, da z vlogo in dokazili
v dveh izvodih prijavijo svoje terjatve v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 6. 2003 ob 8.30, v sobi 110/1
tukajšnjega sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove
do stečajne mase.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 8. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 2003

St 51/2003 S-92084
1. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 51/2003, dne 8. 4. 2003 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom PIK Tek-
stil d.o.o., Kraljeviča Marka 5, Maribor.

Šifra dejavnosti: 18.230, matična števil-
ka 1199293.

Odslej firma glasi PIK Tekstil d.o.o. Ma-
ribor - v stečaju.

2. Za stečajno upraviteljico se določi
Alenka Gril, stanujoča Lorbekova 17, 2341
Limbuš.

3. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

4. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 11. 9. 2003, v sobi 137 tukajšnjega
sodišča, ob 9. uri.

6. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 4. 2003

St 57/2000 S-92085
To sodišče je dne 8. 4. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 57/2000, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika REN.KO,
gradbeništvo, obrt in trgovina, d.o.o.,
Cesta IX. Korpusa 116, Solkan, matična
številka 5748127, šifra dejavnosti 110.404.

Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek., Obmejna cesta 58,
Vrtojba.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno tak-
so v višini 2% tolarske vrednosti od vsote

prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2.000 točk. Vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvo-
dih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. 8. 2003 ob 8.45 v sobi 108/I naslov-
nega sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 8. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 2003

St 3/2003 S-92086
To sodišče je dne 9. 4. 2003 s sklepom

opr. št. St 3/2003 v smislu drugega od-
stavka 99. člena Zakona o prisilni poravna-
vi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Ristan Gradbeniš-
tvo, trgovina d.o.o., Osojnikova 3, Ptuj -
v stečaju.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Narok za preizkus terjatev, ki je bil dolo-
čen za 11. 6. 2003, ob 9.45, v sobi 26/II
tega sodišča se prekliče.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 4. 2003

St 9/2002 S-92087
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 9/2002 z dne 9. 4. 2003 v smislu prve-
ga odstavka 169. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Friles obdelava
in predelava lesa, proizvodnja iz lesa, sto-
ritve, posredništvo in trgovina d.o.o.,
Osojnikova ulica 3, Ptuj - v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 4. 2003

St 1/98 S-92088
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase dolžnika TIO Tekstilna industrija
Otiški vrh d.d., Otiški vrh 53, Šentjanž
pri Dravogradu, pod opr. št. St 1/98, ki
bo dne 28. 5. 2003 ob 9. uri v sobi št. 38
tega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v ča-
su uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 4. 2003

St 47/2002-41 S-92156
Narok za prisilno poravnavo nad dolžni-

kom Splošno gradbeno podjetje d.d. Tr-
žič, 4290 Tržič, Blejska cesta 8, bo dne
9. 5. 2003 ob 10. uri v sobi 113/I tega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije v stečajni pisarni tega sodi-
šča v času uradnih ur, in sicer ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure in v sredo
od 14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 4. 2003
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St 60/2000 S-92157
To sodišče objavlja oklic o začetku ste-

čajnega postopka nad družbo Dobro, Go-
stinstvo in turizem Brda, d.o.o., Trg
25. maja 10, Dobrovo.

Matična številka dolžnika je: 1271121.
Šifra dejavnosti: 55.301.
To sodišče je 8. 4. 2003 s sklepom

St 60/2000 začelo stečajni postopek nad ste-
čajnim dolžnikom Dobro, Gostinstvo in turi-
zem Brda, d.o.o., Trg 25. maja 10, Dobrovo.

Firma dolžnika se odslej glasi Dobro,
Gostinstvo in turizem Brda, d.o.o. – v ste-
čaju, Trg 25. maja 10, Dobrovo.

Za stečajno upraviteljico se določi Kse-
nijo Toplikar Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe,
Obmejna cesta 58.

Upnike pozivamo, da z vlogo in dokazili
v dveh izvodih prijavijo svoje terjatve v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 6. 2003 ob 8.30, v sobi 110/I
tukajšnjega sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove
do stečajne mase.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 8. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 2003

St 22/2002 S-92158
To sodišče je s sklepom št. St 22/2002

z dne 12. 3. 2003 potrdilo prisilno porav-
navo nad dolžnikom Stilles d.d., Inženi-
ring in notranja oprema, Savska c. 13,
Sevnica in njegovimi upniki sprejeto na na-
roku z dne 12. 3. 2003.

Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:

A. razred: terjatve upnikov, na katere pri-
silna poravnava nima vpliva,

B. razred: terjatve upnika Slovenska raz-
vojna družba d.d. v likvidaciji, ki bo svoje
terjatve konventiral v osnovni kapital družbe
v znesku 216,788.130,90 SIT in je izdal
dovoljenje za izbris zastavne pravice vknji-
žene pri nepremičninah, vl. št. 328 k.o.
Sevnica za zavarovanje terjatve v višini
100,000.000 SIT z dne 28. 2. 2003 z no-
tarsko overitvijo z dne 5. 3. 2003,

C. razred: terjatve dolžnikovih dobaviteljev
in drugih upnikov, ki jih bo dolžnik poplačal v
višini 20% najkasneje v roku enega leta od
pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave
v enkratnem znesku z obračunano 3% letno
nominalno obrestno mero od dneva uvedbe
prisilne poravnave, to je od 15. novembra
2002 pa do končnega poplačila.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 8. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 4. 2003

St 7/2003-37 S-92159
Po drugem odstavku 99. člena Zakona

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžni-
kom Farič, Turizem, gostinstvo, trgovina
d.o.o., Slovenska 41, Murska Sobota – v
stečaju, zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 4. 2003

St 189/2002-45 S-92234
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 189/2002 z dne 27. 3. 2003, ki je po-
stal pravnomočen dne 8. 4. 2003, ustavilo
postopek prisilne poravnave nad podjetjem
Prosecurity Storitve, trgovina, proizvod-
nja, usposabljanje in zaposlovanje inva-
lidnih oseb d.o.o., Maribor, Ptujska ce-
sta 184, in zavrglo predlog za prisilno po-
ravnavo, ker dolžnik v postavljenem roku ni
popravil načrta finančne reorganizacije.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 4. 2003

St 110/2002-14 S-92235
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 110/2002 sklep z dne 10. 4.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Klokočovnik Zlatko - Avtoprevoznik s.p.,
Trnoveljska c. 93, Celje (matična številka:
5182991), se začne in takoj zaključi v skla-
du z določili 99/I člena ZPPSL, saj premo-
ženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Klokočovnik Zlat-
ko - Avtoprevoznik s.p., Trnoveljska c. 93,
Celje (matična številka: 5182991), iz pri-
stojnega registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 4. 2003

St 99/2002-23 S-92236
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 99/2002 sklep z dne 9. 4. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:

LES, Podjetje za proizvodnjo in prodajo
parketov ter gradbenega materiala, zu-
nanja trgovina d.o.o., Bežigrajska c. 11,
Celje (matična številka: 5370108), se za-
ključi v skladu z določili 99/II člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: LES, Podjetje za
proizvodnjo in prodajo parketov ter gradbe-
nega materiala, zunanja trgovina d.o.o., Be-
žigrajska c. 11, Celje (matična številka:
5370108), iz pristojnega sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2003

St 106/2002-18 S-92240
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 106/2002 sklep z dne 9. 4. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Po-

ličnik transport, Prevozi, storitve, trgovi-
na k.d., Spodnje Kraše 12, Šmartno ob
Dreti (matična številka: 1569538), se za-
ključi v skladu z določili 99/II člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Poličnik tran-

sport, Prevozi, storitve, trgovina k.d., Spod-
nje Kraše 12, Šmartno ob Dreti (matična
številka: 1569538), iz pristojnega sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2003

St 19/2001 S-92242
To sodišče je v stečajni zadevi zoper ste-

čajnega dolžnika Mines, Družba za inženi-
ring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Tol-
min, izven naroka dne 10. 4. 2004 sklenilo:

stečajni postopek nad dolžnikom Mines,
Družba za inženiring, proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Tolmin, se zaključi.

V sodni register tega sodišča se vpiše
pravnomočni sklep o zaključku stečajnega
postopka.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster dolžnik preneha in se izbrišejo pred-
hodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 4. 2003

St 44/2003 S-92244
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 44/2003 z dne 11. 4. 2003 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Gorice
trgovsko podjetje d.o.o., Šentilj 69/a, Šen-
tilj v Slovenskih goricah ter odredilo imeno-
vanje upniškega odbora v sestavi:

1. Emona blagovni center d.d., Šmartin-
ska 130, Ljubljana,

2. Veletrgovina Koloniale d.d., Tržaška
c. 39, Maribor,

3. Nova Ljubljanska banka d.d. Ljublja-
na, Podružnica Maribor, Titova 2, Maribor,

4. Nova kreditna banka Maribor d.d., Vi-
ta Kraigherja 4, Maribor,

5. Ljudmila Ahman, Šentilj 116, pred-
stavnica delavcev.

II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilože-
nimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka
tega oklica o pozivu za sklenitev prisilne
poravnave.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 11. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2003

St 156/2002 S-92246
Predlog upnice Republike Slovenije za

začetek stečajnega postopka nad Fošna-
rič Vesno, Bistro L s.p., Gregorčičeva 37,
Maribor, se zavrže.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2003

St 159/2002 S-92247
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Soboslikarstvo in pleskarstvo, Ro-
škarič Ignac s.p., Zg. Ščavnica 63, Sve-
ta Ana, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
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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 11. 4. 2003

St 171/2002 S-92249
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Fošnarič Feliks, Izdelovanje tesnil
in drobnih kovinskih predmetov s.p., Tr-
niče 6/a, Trniče, se v skladu z 99/I čle-
nom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj pre-
moženje, 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 11. 4. 2003

St 177/2002 S-92251
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Servisiranje hladilnikov in zamrzo-
valnikov, Bojanka Figelj s.p., Stantetova
28, Maribor, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2003

St 175/2002 S-92254
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Babič Darja, Gostilna Pohorc s.p.,
Titova 17, Maribor, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2003

St 26/2002 S-92256
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Konfekcija Jutranjka
Sevnica d.d., Radna 3, Sevnica, za dne
7. 5. 2003 ob 10.30, v razpravni dvorani
IV/II tega sodišča v Krškem, CKŽ 12.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finan-
čne reorganizacije v sobi št. 218/II v času
uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure, v sredo pa tudi od 14. do
16.30.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 4. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

II P 710/2001 SR-3817
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrož-

ni sodnici - svetnici Mariji Terboča-Zalti v
pravdni zadevi tožeče stranke Slovenskega
zavarovalnega biroja GIZ, Železna cesta 14,
Ljubljana, ki ga zastopa Zavarovalnica Mari-
bor d.d., Cankarjeva 3, Maribor, zoper to-
ženo stranko Denisa Mijiča, Vidavova ul. 9,
Maribor, zaradi plačila 4,123.585 SIT s pp,
na predlog tožeče stranke za postavitev za-

časnega zastopnika, na podlagi določb 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), izven naroka,
dne 14. 2. 2003 sklenilo:

toženi stranki Denisu Mijiču, Vidavova 9,
Maribor, se kot začasni zastopnik postavi
odvetnik Andrej Kirbiš iz Maribora.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca
dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2003

Oklici dedičem

D 283/98 OD-3835
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče

zapuščinski postopek po pokojnem Pečnik
Viktorju, sinu Franca in Frančišče (roj. Ša-
vel), rojenem 20. 12. 1899, nazadnje sta-
nujočem v Zagrebu, Dugi Dol 16, Hrvaška,
ki je umrl dne 31. 12. 1974.

V zapuščino spada 1/7 nepremičnine,
ki je vpisana pri vl. št. 164, k.o. Jesenice.

Zapustnik ni napravil oporoke, kot dedi-
či pa pridejo v poštev vdova Angela Pečnik
in zapustnikovi bratje oziroma sestre ter nji-
hovi potomci, ki sodišču niso znani.

Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo na podlagi zakona pravico do de-
diščine po pokojnem Pečnik Viktorju, da se
priglasijo pri naslovnem sodišču v roku ene-
ga leta po objavi tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 3. 2003

D 323/98 OD-3836
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče

zapuščinski postopek po pokojnem Peter-
nel Vincencu, sinu Elizabete, rojenem 24.
9. 1920, vdovcu, nazadnje stanujočem na
Jesenicah, Cesta revolucije 7, ki je umrl
dne 1. 11. 1998.

Zapustnik ni napravil oporoke, kot dedi-
či pa pridejo v poštev zakoniti dediči III.
dednega reda, med drugimi tudi zapustni-
kov stric Peternel Anže (oziroma njegovi po-
tomci), ki živi nekje v Ameriki in je neznane-
ga bivališča, potomci po pokojnem zapu-
stnikovem stricu Peternel Alojziju, ki živijo v
Beogradu, Srbija, in so neznanega bivali-
šča in potomci po pokojni zapustnikovi teti
Peternel Francki (Pavla, Albina, Frančiška,
Marija in Jelica), ki so neznanega bivališča,
njihovi osebni podatki pa niso znani.

Pozivamo vse navedene dediče oziroma
njihove pravne naslednike ter vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Peternel Vincencu, naj se v roku
enega leta od objave tega oklica prijavijo pri
tukajšnjem sodišču kot dediči. Po preteku
tega roka bo sodišče dedičem neznanega
bivališča postavilo skrbnika in opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 3. 2003

D 308/2001 OD-4909
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojnem Cimbaljević Ljubi-
savu, sinu Radonje, rojenem 7. 2. 1934,
državljanu Republike Slovenije, nazadnje
stanujočem v Ribnici, Prešernova 4, umr-
lem 21. 9. 2001 v Kočevju.

Nesporno je, da zapustnik dedičev tako
imenovanega 1. in 2. dednega reda ni zapu-
stil, zato bi prišli v poštev za dedovanje po
zakonu, če zapustnik oporoke ne bi napravil,
dediči tako imenovanega 3. dednega reda,
to so zapustnikovi bratranci in sestrične ter
potomci pred zapustnikom umrlih zapustni-
kovih bratrancev in sestričen. Nekaj teh je
sodišče uspelo ugotoviti in najti, glavnina pa
jih je neznanih. Zato sodišče s tem oklicem
poziva vse zapustnikove bratrance in sestrič-
ne oziroma potomce pred zapustnikom umr-
lih zapustnikovih bratrancev in sestričen, ki
še niso stopili v stik s sodiščem, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica na
sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 6. 3. 2003

I D 947/97-9 OD-1512
Čelić Stojan, sin Rajka, roj. 20. 10.

1954, umrl 25. 10. 1997, nazadnje stanu-
joč Kristanova 10, Ljubljana, je umrl brez
oporoke, vsled česar sledi dedovanje po
zakonu.

Kot zakoniti dediči pridejo v poštev za-
pustnikovi bratje in sestre oziroma njihovi
potomci, ki se vsi nahajajo neznano kje.

Zapustnikove zgoraj navedene dediče in
morebitne druge dediče se poziva, da v
roku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje
pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2001

III D 405/97 OD-1513
Korban Ivana, hči Jožefa, roj. 21. 5.

1922, umrla 10. 9. 1995, nazadnje stanu-
joča Tbilisijska 3, Ljubljana.

Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 1999

III D 794/98 OD-4913
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Peršak Sta-
netu, sinu Stanka, roj. 9. 10. 1953, umrlem
29. 8. 1998, nazadnje stan. v Ljubljani,
Obrije 15, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik je umrl brez oporoke, iz česar
sledi dedovanje po zakonu.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva vse morebitne osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
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se priglasijo v roku enega leta od objave
tega oklica, kot dediči pri tem sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2003

Oklici pogrešanih

N 170/2002 PO-3832
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Lei Stegne, v nepravdni zadevi pre-
dlagatelja Gverina Krmca iz Marezig 22/c,
ki ga zastopa odvetnik Igor Kocjančič iz Ko-
pra, zoper nasprotnega udeleženca Mateja
Krmca, zadnje znano prebivališče Marezi-
ge, ki ga zastopa skrbnica za poseben pri-
mer Marija Šonc iz Kopra, zaradi razglasi-
tve za mrtvega, po opravljenem naroku dne
28. 2. 2003 sklenilo:

začne se postopek, da se pogrešani Ma-
tej Krmac, znan tudi po vzdevku Rokavc,
sin pok. Mateja, zadnje znano prebivališče
Marezige, razglasi za mrtvega.

Poziva se pogrešanega, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali
smrti pogrešanega, da to sporočijo naslov-
nemu sodišču v roku treh mesecev po ob-
javi tega oklica, ker bo sicer po poteku tega
roka pogrešani razglašen za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 2. 2003

N 19/98 PO-1459
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v te-

ku nepravdni postopek razglasitve Marije
Jakofčič, poročene Klok, roj. 6. 3. 1955,
nazadnje stanujoče Ljubljana, Kovinarska 9,
za mrtvo.

Pogrešana je poleti leta 1976 odpotova-
la v Nemčijo in nekaj časa živela na naslovu
Brotteroder Strasse 36, 1 Berlin 46, od
leta 1981 pa je na tem naslovu nedosegljiva
in o njej vse do danes ni bilo nobene novi-
ce.

Marijo Jakofčič pozivamo, da se oglasi,
vse, ki kaj vedo o njenem življenju pa pozi-
vamo, da to v treh mesecih od objave okli-
ca sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljublja-
ni, saj bo po poteku tega roka sodišče po-
grešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2003

N 50/2002 PO-4915
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog predlagateljice Makarovič Katarine
iz Anhovega, Vojkova 72, ki jo zastopa odv.
Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice, posto-
pek o razglasitvi za mrtvega Berlot Andreja.

O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige in zemljiškoknjižnega izpi-
ska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja no-
ben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Berlot Andre-
ja, naj to sporočijo tukajšnjemu sodišču v
roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 4. 2003

N 44/2002 PO-4917

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Trampuž Alojzije iz
Ljubljane, Šarhova 28, ki jo zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi za mrtvo Trampuž Jožefo.

O pogrešani razen izpiska iz rojstne ma-
tične knjige in zemljiškoknjižnega izpiska,
da je bila pogrešana živa, ne obstaja noben
drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Trampuž Jože-
fe, naj to sporočijo tukajšnjemu sodišču v
roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 4. 2003

N 35/2002 PO-4919

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Rutar Drage iz Izo-
le, Veluščkova 6, postopek za dokazovanje
smrti Marušič Pavla.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Marušič Pa-
vla, naj to sporočijo tukajšnjemu sodišču v
roku 15 dni po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 4. 2003

N 31/2002 PO-4921

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Loverčič Gabrijele
iz Solkana, Stara pot 1, ki jo zastopa odv.
Dragica Vuga iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi za mrtvega Marušič Andreja.

O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige in zemljiškoknjižnega izpi-
ska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja no-
ben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Marušič An-
dreja, naj to sporočijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 4. 2003

N 39/02 PO-4914

Okrajno sodišče v Novem mestu vodi na
predlog predlagateljice Irene Vene, Hrastu-
lje 5a, Škocjan, postopek o razgalsitvi po-
grešanega Ignaza Kovazhizha, roj. 6. 3.
1859 v Hrastuljah, nazadnje stanujočega
Hrastulje 5, ki ga zastopa skrbnica za pose-
ben primer Ruža Modic iz Novega mesta,
Koštialova 36.

Sodišče poziva pogrešanega Ignaza Ko-
vazhizha, da se v roku treh mesecev oglasi,
hkrati pa tudi vse, ki karkoli vedeli o življe-
nju in smrti pogrešanega, da to sporočijo
sodišču, ali skrbnici za poseben primer, v
roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo sodišče po poteku tega roka po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 3. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 330/2003 Rg-4893
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja Hema, oživljanje kulturne dediščine,
svetovanja, inženiring, d.o.o., Podsreda 37,
Podsreda, zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra sklenilo objaviti sklep:

družba Hema, oživljanje kulturne de-
diščine, svetovanja, inženiring, d.o.o.,
Podsreda 37, Podsreda, preneha po
skrajšanem postopku.

Družbenik Kramberger Dušan, Melikova
98, Ljubljana, je sprejel sklep 27. 2. 2003
in prevzema obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 3. 2003

KRANJ

Srg 291/2003 Rg-4896
Družba Ahačič & Co., trgovina, proiz-

vodnja in storitve, d.n.o., s sedežem Breg
70, Žirovnica, vpisana na reg. vl. št.
1/6684/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Ahačič Marko, Breg 70, Žirovnica in Mravi-
nec Marko, Breg 57, Žirovnica.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 4. 2003

LJUBLJANA

Srg 00559/2003 Rg-3781
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
Hram cvetja in daril - Pečnik Co., d.n.o.,
družba za storitve, Grosuplje, Pod gozdom
cesta IV/2, objavlja sklep:

Hram cvetja in daril - Pečnik Co.
d.n.o., družba za storitve, Grosuplje, Pod
gozdom cesta IV/2, reg. št. vl.
1/32323/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 12.
2002.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Franc in Suzana Peč-
nik, Gabrovka pri Zagradcu 39, Grosuplje,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

Srg 11122/2002 Rg-4895
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici na pre-
dlog družbe Patentcommerce d.o.o., Ljub-
ljana, Čopova 14, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Patentcommerce d.o.o.,
Ljubljana, Čopova 14, objavlja sklep:

družba Patentcommerce d.o.o., Ljub-
ljana, Čopova 14, reg. št. vl. 1/00165/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 2. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji in družabniki so: Žitnik Lili-
jana, Golo 96, Ig pri Ljubljani; Šmauc Cvet-
ka, Veliki vrh pri Šmarju 44, Šmarje-Sap;
Dolenc Alenka, Rožna dolina c. IX 45a,
Ljubljana; Drčar Milenka, Kuzmičeva ulica
5, Ljubljana; Drčar Tea, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana; Gerlanc Inko, Erjavčeva 22, Ljub-
ljana; Gogala Jože, Mikloščeva cesta 15,
Ljubljana; Gregori Jašovec Milena, Celov-
ška 154a, Ljubljana; Gros Mladen, V Mur-
glah 50, Ljubljana; Jugovič Marija, Muchar-
jeva ulica 2, Ljubljana; Jurc Metka, Bratov-
ševa ploščad 27, Ljubljana; Kališek Marti-
na, Poljanski nasip 28, Ljubljana; Klauser
Marjetica, Pot na Bistrico 39, Domžale; La-
mut Vera, Poljanski nasip 26, Ljubljana; Mal
Karmen, Tomanova pot 3a, Moravče; Malo-
vrh Albina, Celovška 147, Ljubljana; Marje-
tič Barbara, Rutarjeva 7c, Ljubljana; Mihelj
Peter, Ulica bratov Učakar 72, Ljubljana;
Novinec Manca, Dunajska cesta 103, Ljub-
ljana; Novinec Marija, Dunajska 103, Ljub-
ljana; Patencommerce d.o.o., Čopova 14,
Ljubljana; Pelan Aljoša, Linhartova cesta 6,
Ljubljana; Perovšek Živa, Jurčičeva cesta
20, Šmarje-Sap; Perovšek Alojzija, Jurčiče-
va cesta 20, Šmarje-Sap; Perovšek Jaka,
Jurčičeva cesta 20, Šmarje-Sap; Perovšek
Jakob, Jurčičeva cesta 20, Šmarje-Sap; Pe-
rovšek Vanja, Jurčičeva cesta 20, Šmarje-
Sap; Pivk Mateja, Ulica bratov Učakar 100,
Ljubljana; Pivk Tatjana, Ulica bratov Učakar
100, Ljubljana; Potrč Tomaž, Staničeva uli-
ca 10, Ljubljana; Potrč Vlado, Staničeva 10,
Ljubljana; Primožič Alenka, Mucharjeva uli-
ca 5, Ljubljana; Pust Sonja, Zgornje Pirniče
20a, Medvode; Roš Zlata, Ribniška ulica
20, Ljubljana; Samotorčan Majda, Sivkina
6, Vrhnika; Skubic Primož, Cesta na Ozare
2, Ljubljana-Polje; Skubic Tomaž, Cesta na
Ozare 2, Ljubljana-Polje; Skubic Vinko, Ce-
sta za Ozare 2, Ljubljana-Polje; Smolej He-

lena, Ulica bratov Učakar 72, Ljubljana;
Smolnikar Franc, Na Jami 9, Ljubljana;
Stanko Ivka, Viška cesta 49b, Ljubljana;
Stanko Marjetka, Viška cesta 49a, Ljublja-
na, Stanko Marko, Viška cesta 49b, Ljub-
ljana; Strežek Marija, Mali Vrh pri Šmarju
31, Šmarje-Sap in Vrhunec Mihael, Dražgo-
ška ulica 32, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 92,833.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 92,833.000 SIT prene-
se na ustanovitelje Žitnik Lilijano, Šmauc
Cvetko, Dolenc Alenko, Drčar Milenko, Dr-
čar Teo, Gerlanc Inko, Gogala Jožeta, Gre-
gori Jašovec Mileno, Gros Mladena, Jugo-
vič Marijo, Jurc Metko, Kališek Martino, Kla-
user Marjetico, Lamut Vero, Mal Karmen,
Malovrh Albino, Marjetič Barbaro, Mihelj
Petra, Novinec Manco, Novinec Marijo, Pa-
tentcommerce d.o.o. Ljubljana, Pelan Aljo-
šo, Perovšek Živo, Perovšek Alojzijo, Pe-
rovšek Jaka, Perovšek Jakoba, Perovšek
Vanjo, Pivk Matejo, Pivk Tatjano, Potrč To-
maža, Potrč Vlada, Primožič Alenko, Pust
Sonjo, Roš Zlato, Samotorčan Majdo, Sku-
bic Primoža, Skubic Tomaža, Skubic Vinka,
Smolej Heleno, Smolnikar Franca, Stanko
Ivko, Stanko Marjetko, Stanko Markota, Str-
žek Marijo in Vrhunec Mihaela.

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 27. 3. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Bešter Anton s.p., Ovsiše 5, Podnart,
priglasitveni list, opravilna št. 44-556/94,
izdan dne 10. 6. 1994. gnh-116464

Brankovič Elvijo, Bonini 88, Koper – Ca-
podistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
016569/0450/0227/2001, izdana dne
22.10.2001 pri OZS. gnv-116900

Drabik Zlatko s.p., Černetova ulica 38,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0487/94, mat. št. 5407685, izdan dne
12. 5. 1994. gnj-116562

Eniko Danilo – Presek, Hlebce 10, Les-
ce, obrtno dovoljenje, št.
000951-3706-00-54-1995 – reprezentati-
vno obrtno dovoljenje, izdano dne 6. 3.
1995. gni-116463

Fink Sanja, Prečna 13, Novo mesto, pri-
glasitveni list, opravilna št. 038-2804/02,
izdan dne 17. 3. 2003. gnf-116816

Forjan Štefan s.p., Mizarstvo Forjan, Se-
rdica 88, Rogašovci, priglasitveni list, opra-
vilna št. 36-0203/94. gnn-116833

Hanžeković Mirko s.p., Mesarija Hanže-
ković, Ul. Frana Kovačiča 8, Veržej, obrtno
dovoljenje, št.
022539/0128/02-39/2000, izdano dne
10. 1. 2000. gno-116882

Harun Memeti s.p., Čabranska ulica 4,
Cerknica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 010540/0244/00-14/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnk-116636

Horvat Štefan s.p., Ulica Prekmurske
čete 85, Črenšovci, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 013648/0022/0032/1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995. gnz-116571

Ivanuša Andrej, Spodnja Senica 10/b,
Medvode, priglasitveni list, opravilna št.
270213-96, matična št. 5683824, izdan
dne 17. 10. 1996. gnd-116768

Jeraj Marjan, Župančičeva 7, Domžale,
priglasitveni list, opravilna št. 15-0618-94,
izdan dne 15. 9. 1994. gnl-116785

Kolarič Stanko, Škorba 43/a, Hajdina,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2012/94.
gnx-116798

Maček Jožef, Olešče 2/b, Laško, prig-
lasitveni list, opravilna št. 20-0281/94, iz-
dan dne 14. 12. 1994. gne-116892

Medvešček Boštjan, Kidričeva 34, Nova
Gorica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
003515/1068/00-47/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnh-116814

Ritonja Jožef, Dokležovje, Kovaška ulica
12, Beltinci, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 078317/1957/01-46/2000, izdana dne
14. 6. 2000. gnj-116662

Smrekar Mojca, Proletarska cesta 2,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-1087/00, izdan dne 1. 7. 2000.
gni-116663

Šubernik Franc s.p., Pri šoli 25, Breste-
rnica, priglasitveni list, opravilna št.
064-4018/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gne-116642

ŽGAJNER-ŽIS D.O.O., Zg. Negonje
36/a, Rogaška Slatina, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št.
043406/1064/00-64/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnl-116889

Potne listine

Arko Gregor, Gornji Rudnik II/24, Ljub-
ljana, potni list, št. P00391967.
gnm-116559

Avsec Olga, Podlipoglav 25, Ljublja-
na-Dobrunje, potni list, št. P00322618.
gno-116982

Berishaj Trina, Dunajska 192, Ljubljana,
potni list, št. P000843288. gng-116640

Bostič Urban, Komanova ulica 19, Ljub-
ljana, potni list, št. P00531675.
gnk-116586

Bučar Emil, Prožinska vas 57, Štore, po-
tni list, št. P00760451. gnp-116806

Debenak Špela, Ulica V. Špindlerja 5,
Limbuš, potni list, št. P00668932.
gns-116628

Deberšek Lazar, Žaucerjeva 20, Ljublja-
na, potni list, št. P00827763. gnf-116820

Ferenčak Domen, Fabianijeva 45, Ljub-
ljana, potni list, št. P00006728.
gnt-116677

Fink Jurij Luka, Ipavčeva 16, Celje, pot-
ni list, št. P00365713. gnd-116868
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Fon Vanja, Peričeva 27, Ljubljana, potni
list, št. P00029505. gnz-116996

Gašperin Peter, Srednja vas v Bohinju
80, Srednja vas v Bohinju, potni list, št.
P00416256. gnp-116681

Gazvoda Franc, Ul. skladateljev Ipavcev
48, Šentjur, potni list, št. P00227964.
gnu-116801

Gerlica Ivan, Vrhovci, Cesta XIX/3, Lju-
bljana, potni list, št. P00661992.
gnt-117002

Grm Saša, Na griču 8, Ljubljana, potni
list, št. P00701252. gnr-116954

Haliti Vera, Gosposka ulica 4, Celje, po-
tni list, št. P00600027. gnr-116704

Kalan Tomislav, Vojkova 77, Ljubljana,
potni list, št. P00098773. gno-116632

Kolenc Barbara, Jamska ulica 24, Mir-
na, potni list, št. P00662545. gnn-116583

Koren Maša, Puharjeva 5, Ljubljana, po-
tni list, št. P00282663. gny-116672

Kušelić Dragica, Roje 2, Mirna, potni
list, št. P00694877. gny-116472

Mahne Žarko, Komanova 15, Ljubljana,
potni list, št. P00160037. gnm-116434

Makivić Daniel, Pot k Savi 29, Ljubljana,
potni list, št. P00337016. gnc-116544

Malnar Stanko, Šalka vas 65, Kočevje,
potni list, št. P00841191. gnr-116629

Marolt Nataša, Zadobrovška cesta 13,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00482472.
gno-116457

Pantelić Božo, Pod kostanji 10, Celje,
potni list, št. P00017836. gno-116432

Perko Maja, Vogelna ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. P00306016. gnp-116656

Pintar Mitja, Panonska ulica 34, Gornja
Radgona, maloobmejno prepustnico, št. AG
13630, izdala UE Gornja Radgona.
gng-116940

Pirtušek Ana, Ul. 8. februarja 41, Mikla-
vž na Dravskem polju, potni list, št.
P00304755. gns-116957

Radić Ana, Naselje B. Kidriča 3, Metli-
ka, maloobmejno prepustnico, št. AH 6322.
gnc-116594

Ramšak Anita, Bukovska vas 25/a, Še-
ntjanž pri Dravogradu, potni list, št.
P00589720. gnq-116780

Resnik Božidar, Straža pri Raki 11, Raka,
potni list, št. P00293056. gnd-116793

Resnik Metka, Straža pri Raki 11, Raka,
potni list, št. P00351352. gnf-116791

Rijavec Valentina, Trnovo 43, Trnovo pri
Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
19260, izdala UE Nova Gorica. gnn-116483

Saiti Sebastjan, Ulica Petra Podleska 33,
Maribor, potni list, št. P00563364.
gny-116547

Slak Nastja, Ulica OF 14, Trebnje, potni
list, št. P00239308. gnm-116684

Slana Branko, Tomšičeva 40, Maribor,
potni list, št. P00256759. gnp-116506

Studen Mojca, Hrib 21, Preddvor, potni
list, št. P00781349. gnc-116919

Šest Eva, Stara Fužina 208, Bohinjsko
Jezero, potni list, št. P00101031.
gno-116507

Tubić Edin, Cesta na Brdo 67, Ljublja-
na, potni list, št. P00635513. gne-116767

Vidmar Drago, Meniška vas 3/b, Do-
lenjske Toplice, potni list, št. P00031765.
gnu-116576

Vranješ Vesna, Kersnikova 9, Velenje,
potni list, št. P00787884. gnq-116705

Welke Marija, Vrazova 25, Maribor, pot-
ni list, št. P00304405. gnt-116602

Zalokar Amrak, Einspielerjeva ulica 20,
Ljubljana, potni list, št. P00432361.
gny-116822

Žrlič Janez, Slov. vas 44, Jesenice na
Dolenjskem, potni list, št. P00079132.
gno-116782

Osebne izkaznice

Adamič Denis, Mestni trg 16, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 936951.
gnr-116604

Ankovič Vlasta, Železnikova 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1478200. gnl-116960

Anžič Lijana, Trg Dušana Kvedra 8, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 417138.
gnz-116775

Arsenić Bojan, Brodarjev trg 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1422559.
gnv-116475

Avsec Olga, Podlipoglav 25, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
556099. gnn-116983

Badovinac Ana, Kidričeva ulica 18, Čr-
nomelj, osebno izkaznico, št. 941654.
gnd-116493

Bahur Dean, Gregorčičeva 35, Dornbe-
rk, osebno izkaznico, št. 1446707.
gno-116932

Balaj Florim, Gradnikove brigade 10, Vi-
pava, osebno izkaznico, št. 178396.
gng-116790

Barač Blanka, Cankarjeva 39, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1369356.
gnm-116484

Begić Irma, Rudarska cesta 2/a, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 295412.
gnm-116809

Bele Urška, Prihova 54, Nazarje, oseb-
no izkaznico, št. 446523. gnc-116719

Berlot Dušan, Žiganja vas 34/a, Križe,
osebno izkaznico, št. 788137. gnb-116545

Bertoncelj Metka, Bežigrad 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1303432.
gnb-116970

Bizjak Veronika, Strletje 17, Rob, oseb-
no izkaznico, št. 535191. gnd-116993

Bradeško Metka, Kalanova ulica 1, Me-
dvode, osebno izkaznico, št. 230521.
gni-116988

Brajdič Bojan, Brezje 12, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 336175. gne-116792

Bratuša Cecilija, Osluševci 57, Podgor-
ci, osebno izkaznico, št. 728784.
gnp-116585

Brglez Pavla, Ljubljanska 84/a, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 1113203.
gnt-116477

Brodar Bojan, Regentova 16, Maribor,
osebno izkaznico, št. 536419. gnp-116606

Brvar Črtomir, Pekre, Jožeta Godca 6,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 401877.
gno-116807

Butscher Ditrih, Rožni dol 5/a, Semič,
osebno izkaznico, št. 144408. gnj-116962

Cekuta Slavka, Kapiteljska 4, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 1060846.
gnd-116497

Centa Gregor, Cesta dveh cesarjev 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 189450.
gnt-116902

Cverlin Dejan, Gradiška 444, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 112580.
m-478

Čamernik Ivan, Lukovica pod gradom
17, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkazni-
co, št. 1339581. gno-116657

Čehajić Besim, Polica 10, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 1132934.
gng-116990

Čermelj Viljem, Budanje 17/a, Vipava,
osebno izkaznico, št. 1040580.
gnw-116674

Černigoj Matej, Izletniška pot 30, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
1304464. gnz-116671

Dekleva Alenka Ana, Hruševo 77, Dob-
rova, osebno izkaznico, št. 119403.
gnc-116769

Deržič Bernard, Ilirska 13, Dobova, ose-
bno izkaznico, št. 677308. gnx-116548

Doljac Stanko, Ljubgojna 23, Horjul,
osebno izkaznico, št. 246815. gni-116542

Doljak Matej, Tabor 7, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 339750. gng-116665

Dreier Matjaž, Sp. Velka 42, Spodnja
Velka, osebno izkaznico, št. 1577914.
m-472

Drmota Ana, Dole 26/b, Idrija, osebno
izkaznico, št. 1270796. gnn-116783

Drofenik Darja, Janškovo selo 19, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 977605.
gnx-116948

Edellbaher Mateja, Prešernova 31, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1349189.
gnj-116966

Falež Peter, Gabernik 25, Zgornja Pol-
skava, osebno izkaznico, št. 197775.
gnn-116508

Feguš Melita, Slatina 21/a, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 388519. gno-116682

Ferfolja Severin, Ulica Gradnikove bri-
gade 51, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 1366557. gnj-116487

Filipič Mirko, Sakušak 74, Juršinci, ose-
bno izkaznico, št. 10050. gnd-116593

Fink Jurij Luka, Ipavčeva 16, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 151481. gne-116867

Fojkar Gordana, Brilejeva ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 905540.
gnx-116473

Furman Adela, Gotska ulica 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1038404.
gnc-116819

Gabrovec Dragica, Plesiše 19, Logatec,
osebno izkaznico, št. 451873.
gnw-116524

Gabrovec Ivan, Plesiše 19, Logatec,
osebno izkaznico, št. 765603. gnx-116523

Gajšek Vanja, Ul. Štefana Kovača 89,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 925072.
gnm-116709

Galijašević Patrik, Groharjeva 20, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 407714.
gnx-116673

Gašperlin Lenka, Sveteljeva ulica 18, Še-
nčur, osebno izkaznico, št. 1525157.
gnh-116689

Gioahin Edita, Peč 13, Grosuplje, oseb-
no izkaznico, št. 1125078. gnq-116655

Glojnarič Silva, Gajstova pot 3, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 1082861.
gny-116772
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Goli Alojzij, Pot na Orle 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 204484.
gns-116828

Golobič Florijana, Kregarjeva 41, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 492740.
gnp-116431

Gomboc Marjana, Gregorčičeva 26, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1492041.
gny-116697

Goričan Andrejka, Stražgonjca 16, Pra-
gersko, osebno izkaznico, št. 416834.
gnc-116794

Grabrovec Robert, Prištinska 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 303740.
gnr-116904

Grandovec Daneja, Vandotova 13, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 952757.
gnx-116498

Gregur Natalija, Ulica Bratov Mravljakov
7, Celje, osebno izkaznico, št. 319778.
gnz-116546

Grubar Denis, Selanov trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 311509. gnr-116979

Gruber Mateja, Regentova ulica 4, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1594224.
gnn-116608

Hafner Ivan, Gajeva ulica 23, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 1148598.
gnd-116968

Hempt Igor, Vena Pilona 14, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 160465.
gnl-116485

Hočevar Olga, Mokrška 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 430737. gny-116622

Hodnik Jakob, Gorenjska cesta 33/a,
Logatec, osebno izkaznico, št. 31463.
gnu-116426

Holcman Andreja, Jakobovo naselje 15,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
289992. gnq-116680

Homšak Tina, Jeronim 47, Vransko, ose-
bno izkaznico, št. 268021. gnm-116509

Horvat Aleš, Ul. Sv. Štefana 1, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 915652.
gne-116692

Hribernik Franc, Legen 71, Šmartno pri
Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št. 612115.
gnj-116587

Hrovatič Terezija, Razlagova ulica 2, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 16085.
gnm-116784

Ivančič Vera, Mladinska ulica 50, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1102996.
gnm-116609

Jakopič Janez, Vrtnarija 6/c, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 1342846.
gnh-116514

Janežič Klemen, Sp. Brnik 85, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
113332. gnk-116836

Jerala Sašo, Tbilisijska 76, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 222171. gnw-116774

Jukić Danica, Zoletova 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 281708. gnk-116686

Jurečič Ana, Abramova 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 477956. gnv-117000

Kadunić Dževad, Ulica I. tankovske bri-
gade 1, Sežana, osebno izkaznico, št.
328050. gnp-116660

Kališnik Miran, Mladinska ulica 35, Vu-
zenica, osebno izkaznico, št. 1435518.
gnm-116884

Kaš Marjana, Konovska cesta 38, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 579407.
gnp-116956

Kelemina Ana, Kotlje 165, Kotlje, oseb-
no izkaznico, št. 734733. gni-116938

Keljmendi Qamile, Trdinova ulica 16, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 665050.
gnr-116504

Kemperle Anita, Kersnikova 13, Velenje,
osebno izkaznico, št. 699401. gni-116963

Kenig Anton, Ulica bratov Mivšek 4, Bo-
rovnica, osebno izkaznico, št. 1157060.
gnw-116624

Kerhlanko Varga Jože, V Karlovce 45,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
210313. gnf-116566

Kobal Marija, Čečovje 23/b, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 657375.
gnm-116588

Kobalej Alojzija, Zdravkova ulica 16, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 217327.
gns-116778

Kolar Boris, Mlakarjeva 3/a, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 1560884. gnx-116873

Kop Alenka, Grajzerjeva 21/c, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 984057.
gnn-117008

Koren Metka, V Toplice 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 603186. gnd-116918

Korenčan Amalija, Gogalova 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 494708.
gnv-116579

Kovač Marta, Goriška ulica 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 116037. gnj-116612

Kovačič Robert, Zagrič 31, Litija, oseb-
no izkaznico, št. 876754. gns-116478

Krajnc Marija, Stolni vrh 27, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1105356.
gnl-116610

Kraljić Marko, Cesta talcev 8/c, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 882501.
gnr-116929

Kravos Uroš, Vitovlje 9/a, Šempas, ose-
bno izkaznico, št. 128324. gnl-116789

Krumpak Stanislav, Kristan vrh 9, Pod-
plat, osebno izkaznico, št. 681770.
gnu-116676

Lenarčič Roman, Prušnikova 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 305296.
gne-116442

Leskovšek Majda, Tomaj 93, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 1020688.
gnm-117009

Lešnik Irena, Cankarjeva 2, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 1569108. gnp-116931

Lopatič Vlado, Velike Malence 13, Kr-
ška vas, osebno izkaznico, št. 791330.
gns-116603

Lorber Bojan, Groharjeva 4, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 263886. gnp-116935

Marflak Stanislav, Lenartova ulica 4, Me-
žica, osebno izkaznico, št. 168935.
gnv-116800

Marinko Albina, Celovška 456, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 984654.
gnw-116928

Marolt Miha, Bratovševa ploščad 2, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1453547.
gnf-116991

Martinjak Lea, Poklukarjeva ulica 88,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1238725.
gnq-117005

Matičič Borut, Ljubljanska cesta 50, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 1256753.
gnv-116825

Mesarec Marija, Šišenska 44, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 473390.
gnk-116786

Metelko Antonija, Kogojeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1136502.
gni-116688

Mikec Dejan, Prešernova 8, Logatec,
osebno izkaznico, št. 819962. gno-116707

Mravljak Urška, Zagrad 31/b, Celje,
osebno izkaznico, št. 10484. gnt-116702

Muhič Katja, Černigojeva ulica 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1337122.
gnv-116975

Mujdrica Andreja, Lipovci 175, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 106202. gnz-116675

Mulej Boštjan, Studenčice št. 5, Lesce,
osebno izkaznico, št. 910674. gnj-116937

Muzafirović Ferida, Kunaverjeva 12, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 46264.
gnn-116558

Navinšek Emil Anton, Devinska 2/a, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1416487.
gnb-116620

Nemec Ivan, Sedraž 3, Laško, osebno
izkaznico, št. 220600. gnd-116718

Nepužlan Katarina, Bizeljska cesta 100,
Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 41222.
gnr-116779

Niessner Rok, Černelčeva 4, Brežice,
osebno izkaznico, št. 863074. gnn-116433

Novak Franc, Trg Prešernove brigade 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 584882.
gnl-116589

Novak Stanislav, Drenov grič 46, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 292130.
gni-116913

Oblak Vlado, Ahacljeva 7, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 21298. gnv-116550

Osolin Anja, Ulica Matije Blejca 18, Ka-
mnik, osebno izkaznico, št. 10221.
gnv-116600

Osterman Marija, Dolarjeva ulica 16, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 499218.
gnq-116805

Pančur Dušan, Medvedova 5/a, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 1287078.
gnm-116909

Pavčič Marjan, Smrtnikova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 205033. gny-116722

Pečečnik Peter, Ljubljanska 29/a, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 567510.
gnh-116939

Perović Veronika, Staneta Severja 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1304639.
gnp-116831

Pisanec Damjan, Gavče 29/b, Šmartno
ob Paki, osebno izkaznico, št. 885924.
gnw-116949

Podgoršek Goran, Podgorje 44/a, Pi-
šece, osebno izkaznico, št. 187239.
gne-116517

Podričnik Marija, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1202156.
gnz-116496

Pogladič Alojzij, Železno 31, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 170910. gny-116947

Potočnik Selma, Gosposvetska cesta
26, Maribor, osebno izkaznico, št.
1249723. gnw-116499

Pregelj Gordana, Prešernov trg 6, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št.
168790. gns-116678

Prikratki Pero, Tomažini 2, Rob, osebno
izkaznico, št. 1219135. gnp-116906

Primar Jožica, Rožna dolina, Cesta
V/29, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
938537. gnf-116716
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Purgaj Andrej, Cesta na Roglo 11/b,
Zreče, osebno izkaznico, št. 666326.
gne-116592

Raduha Monika, Gornja Bistrica 159,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 958498.
gnk-116511

Raduha Tamara, Gornja Bistrica 159,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 891206.
gnl-116510

Rebec Matija, Tržaška 72, Postojna,
osebno izkaznico, št. 207957.
gnw-116699

Rejec Marija, Kneža 86, Most na Soči,
osebno izkaznico, št. 1481257.
gnm-116488

Rihtaršič Irena, Martin vrh 1, Železniki,
osebno izkaznico, št. 395683.
gnu-116526

Rozman Terezija, Na produ 30, Brester-
nica, osebno izkaznico, št. 252383.
gnb-116720

Rozman Vladimir, Ob potoku 11, Sloven-
ske Konjice, osebno izkaznico, št. 823190.
gnq-116955

Rudež Katica, Savska cesta 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1575984.
gnk-116961

Rupnik Sara, Kalce 13, Logatec, oseb-
no izkaznico, št. 1544399. gnc-116519

Semečnik Tatjana, Trnovje pri Socki 14,
Nova Cerkev, osebno izkaznico, št.
139163. gnu-116501

Simončič Mojca, Herbesteinova 55, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 416590.
gnn-116908

Skalar Filomena, Miklavčičeva 1/a, Ka-
mnik, osebno izkaznico, št. 392869.
gnd-116943

Slana Davorin, Švabičeva ulica 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 220573.
gns-116978

Slanovič Marjetka, Krtina 28, Dob, ose-
bno izkaznico, št. 353928. gnu-116901

Slemenšek Zlatko, Šmarska 16, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 296993.
gnv-116950

Spahija Sadik, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 657520.
gny-116922

Stopar Tatjana, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1391284.
gnj-116912

Studen Andrej, Cesta talcev 49, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1230708.
gnl-116760

Studen Mojca, Hrib 21, Preddvor, oseb-
no izkaznico, št. 1528132. gnb-116920

Subotić Daliborka, Cesta v staro vas 1,
Postojna, osebno izkaznico, št. 217014.
gny-116797

Svetlič Slobodanka, Smoletova 11, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 658094.
gnz-116771

Svetlič Tamara, Smoletova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1398493.
gnb-116770

Šavle Sonja, Partizanska 33, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 811969.
gnk-116486

Šerjak Martina, Vrbičje 5/b, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 54204. gnn-116758

Šimenc Pavla, Bukovica 24, Vodice,
osebno izkaznico, št. 509215. gnh-116489

Šircelj Edi, Litijska cesta 319, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1053522.
gnh-116739

Škabar Sergej, Miren 82, Miren, oseb-
no izkaznico, št. 765008. gng-116490

Škof Jernej, Kantetova 43, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1026478. gnu-117001

Šraj Anton, Laze 43, Borovnica, osebno
izkaznico, št. 1525810. gnp-116756

Šrot Ivan, Brezje pri Ločah 15, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 1418109.
gnn-116958

Štefančič Terezija, Vrenska gorca 66,
Buče, osebno izkaznico, št. 961392.
gnf-116591

Šubelj Romina, Cirnik 10, Mirna, oseb-
no izkaznico, št. 1568810. gnn-116683

Teidorović Slađan, Sternenova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1353608.
gnz-116971

Tomljanović Klara, Seidlova 39, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 965080.
gnh-116714

Trdin Martina, Koželskega 3, Velenje,
osebno izkaznico, št. 554794.
gnh-116964

Troha Daniel, Rudarsko naselje 28, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 1459476.
gnq-116880

Tubica Goran, Ul. Moše Pijade 10, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 106311.
gnw-116799

Vahter Drevenšek Vlasta, Na Dobravi 33,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkazni-
co, št. 1595410. gnv-116500

Veltrusky Vlado, Vilharjeva 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 138022. gns-116703

Vodišek Nataša, Savinjska cesta 4, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 1524426.
gnm-116934

Volk Justina, Tržaška 41, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 40854. gno-116482

Vučič Jolanda, Sp. Vižinga 46/a, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 946987.
gnq-116605

Zabret Silva, Matija Tomca 2, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1095748.
gnn-116658

Zalokar Amrak, Einspielerjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 785250.
gnz-116821

Zaman Ivan, Habičeva 11, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 1620019. gnw-116924

Zec Svetozar, Brodarjev trg 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 275242.
gnk-116986

Zelič Mateja, Polana 14, Jurklošter, ose-
bno izkaznico, št. 396039. gny-116597

Zidar Simon, Pot heroja Trtnika 14/a,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
834916. gnq-116630

Zogović Maja, Log Ivana Krivca 15, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 373346.
gnt-116802

Zorko Martina, Kozjanskih b. 24, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 910781.
gnl-116710

Zupan Eva, Kogojeva 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 944094. gnc-116744

Žabjek Boštjan, Gradišče nad Pijavo go-
rico 220, Škofljica, osebno izkaznico, št.
251818. gnc-116944

Žaucer Marija Jožefa, Slomškova 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 616641.
gnb-116670

Žemlič Štefan, Vuhred 137, Vuhred, ose-
bno izkaznico, št. 1386765. gnb-116795

Žunko Matilda, Partizanska cesta 31, Ra-
vne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
934777. gnk-116936

Vozniška dovoljenja

Andlovec Elvira, Podnanos 93, Podna-
nos, vozniško dovoljenje, kat. A – 50km/h
BGH, reg. št. 11762, izdala UE Ajdovščina.
gnl-116810

Arsenić Bojan, Brodarjev trg 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1565457, reg. št. 234767, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-116476

Avsec Olga, Podlipoglav 25, Ljublja-
na-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 447966, reg. št. 37007, izda-
la UE Ljubljana. gnp-116981

Bahur Kovačič Tamara, Gregorčičeva
35, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 29901, izdala UE Nova Gorica.
gnp-116881

Bajt Dragica, Gortanova 43, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29095, izdala UE Nova Gorica.
gnn-116733

Belšak Roman, Bukovci 85, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
35989, izdala UE Ptuj. gng-116440

Bertoncel Mateja, Vinogradna 22, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12942. gni-116563

Bradeško Metka, Kalanova ulica 1, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097557, reg. št. 208950, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-116987

Brance Lucijan, Arclin 33, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1436695, reg. št. 47780. gny-116997

Brancelj Elizabeth, Jocova 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170485, reg. št. 111735. gnk-116661

Brvar Črtomir, Pekre, Jožeta Godca 6,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BFGH, št. S 1741216, reg. št. 19114,
izdala UE Maribor. gnn-116808

Cakić Nenad, Delakova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251879, reg. št. 192930, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-116580

Cekuta Slavka, Kapiteljska 4, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25861, izdala UE Novo mesto. gnu-116601

Cesar Anton Alojzij, Prečna 49, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3550, izdala UE Novo mesto.
gnc-116644

Cigut Štefan, Noršinci 62, Martjanci, vo-
zniško dovoljenje, št. 37158. gnv-116650

Cimperman Milka, Glavarjeva ulica 12/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1364027, reg. št. 218986, izdala UE
Ljubljana. gns-117003

Cverlin Dejan, Gradiška 444, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 16754409, reg. št. 14050.
m-463

Čalić Dragan, Pot na Fužine 43, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139313, reg. št. 183945, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-116818
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Čas Simona, Cesta v Pečale 52, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
954963, reg. št. 10993, izdala UE Slovenj
Gradec. gnx-116998

Černigoj Matej, Izletniška pot 30, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 23849. gnb-116445

Čučkin Milan, Jakčeva ulica 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1709000, reg. št. 78089, izdala UE Lju-
bljana. gnv-116479

Čuk Mirjam, Podmolnik, Mareška pot
10, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1588143, reg. št.
171917, izdala UE Ljubljana. gnb-116995

Dajč Milan, Hodoš 12/a, Hodoš – Ho-
dos, vozniško dovoljenje, reg. št. 32182.
gne-116742

Daneu Katarina, Liminjanska 91, Porto-
rož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12763, izdala UE Piran.
gnf-116441

Dolenc Martin, Ziherlova ulica 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
515782, reg. št. 15934, izdala UE Ljublja-
na. gng-116765

Dolinšek Alojz, Ul. Pohorskega bataljo-
na 8, Zgornja Polskava, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 20639, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnl-116735

Doljak Matej, Tabor 7, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1105993,
reg. št. 212222, izdala UE Ljubljana.
gnh-116664

Domjan Mirko, Kerenčičeva ulica 10,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3345, izdala UE Gornja Radgona.
gnk-116736

Dravec Marija, Trimlini 10, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg.
št. 8087, izdala UE Lendava. gnf-116691

Drmota Ana, Dole 26/b, Idrija, vozniško
dovoljenje, št. S 1471640, reg. št. 12114.
gnp-116781

Dvoršak Tadej, Dolnja Počehova 16/č,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 13427, izdala UE Pesnica.
m-486

Edelbaher Mateja, Prešernova 31, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
874735, reg. št. 106317. gnk-116965

Erman Tadej, Šentjanž 92, Šentjanž, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
9887, izdala UE Sevnica. gnp-116706

Falež Franc, Hotinja vas, Lešnikova uli-
ca 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1607408, reg. št. 16130,
izdala UE Maribor. gnn-116708

Fodransperg Žiga, Pleše 11, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489526, reg. št. 241170, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-116627

Forštner Alojz, Gorica pri Šmartnem
22/b, Šmartno v Rožni dolini, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, št. S 269443, reg. št.
6321. gng-116515

Globočnik Bernard, Šešče 74/a, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
985631, izdala UE Žalec. gnm-116834

Glušič Franc, Šentjanž 3, Šentjanž, voz-
niško dovoljenje, št. S 923156, reg. št.
3295. gni-116513

Golčer Anton, Zlogona gora 10, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 5643. gnz-116721

Goli Alojzij, Pot na Orle 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1353163, reg. št. 73037, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-116827

Golob Ana, Kozjak nad Pesnico 18, Zgo-
rnja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 418607, reg. št. 4636. m-480

Golobič Florijana, Kregarjeva 41, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15545, izdala UE Brežice. gnq-116430

Gomboc Marjana, Gregorčičeva ulica
26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1169822, reg. št. 99050.
gnb-116695

Gruber Mateja, Regentova ulica 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917732, reg. št. 104266, izdala UE Mari-
bor. gno-116607

Gruden Peter, Rob 19, Velike Lašče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364827, reg. št. 231554, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-116989

Hafner Ivan, Gajeva ulica 23, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
758892, reg. št. 4825, izdala UE Domža-
le. gne-116967

Hempt Igor, Vena Pilona 14, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43258. gny-116447

Hevka Vesna, Cilenškova ulica 34/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 633333, reg. št. 158223, izdala UE
Ljubljana. gnf-116570

Hozjan Ema, Hruševo 70, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 544715,
reg. št. 46628, izdala UE Ljubljana.
gnr-116679

Humer Jože, Pavšičeva 23, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št.
14350. gny-116647

Huš Gregor, Latkova vas 183, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14511135, izdala UE Žalec. gnn-116858

Indihar Milena, Čušperk 14/a, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167952, reg. št. 19825, izdala UE Grosu-
plje. gnx-116973

Jakimovska Rodić Svetlana, Polje, Ce-
sta XII/4, Ljubljana-Polje, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 423449, reg. št.
31038, izdala UE Novo mesto. gni-116613

Jakomini Damjana, Kvedrova ul. 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40312, izdala UE Ptuj. gnj-116737

Jakopin Tine, Brezje 32, Mozirje, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 35/2003. gnm-116959

Jančar Jerica, Javor 31, Ljubljana-Dob-
runje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1343132, reg. št. 208071, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-116813

Janušič Gabrijela, Stiplovškova 4, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16206, izdala UE Brežice. gnd-116518

Jelen Barbara, Štrekljeva 72, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
101502. gnt-116752

Jemc Damjan, Jemčeva cesta 9, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
781047, reg. št. 20263, izdala UE Domža-
le. gnh-116539

Jerala Robert, Linhartova cesta 66, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298736, reg. št. 225864, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-116731

Jevšnik Alenka, Tomšičeva 11, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14645, izdala UE Kamnik. gnl-116668

Jošt Marjanca, Ljubljanska 1, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2497, izdala UE Postojna. gnd-116568

Jurajevčič Tim, Jezerska cesta 87, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1602933, reg. št. 51919, izdala UE Kranj.
gnn-116437

Kajnih Janez, Zabukovica 164, Griže, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1756479, izdala UE Žalec. gnt-116877

Kenig Anton, Ulica bratov Mivšek 4, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 4390, izdala UE Vrhnika.
gnv-116625

Ketelj Anton, Občice 6, Dolenjske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
23632, izdala UE Novo mesto.
gnz-116646

Kirbiš Mojca, Puhova 31, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 670365,
reg. št. 70363. gnx-116698

Klančar Marjan, Jamova cesta 54, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1524202, reg. št. 241917, izdala UE
Ljubljana. gnc-116994

Klevže Robert, Špičnik 50, Zgornja Ku-
ngota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1241821, reg. št. 9473, izdala UE Pesnica.
m-472

Kočev Sašo, Ferkova ulica 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGHC, št. S
1331285, reg. št. 100876. gnc-116694

Kolar Boris, Mlakarjeva 3/a, Kamnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15838,
izdala UE Kamnik. gny-116872

Kolarič Melita, Dolnja Bistrica 72/a, Čre-
nšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 30950, izdala UE Murska Sobota.
gnj-116512

Koprivc Sandra, Kregarjeva 1, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
16467. gnf-116516

Koren Metka, V Toplice 3, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 765596,
reg. št. 100995, izdala UE Ljubljana.
gne-116917

Koščak Janez, Linhartova cesta 66, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328461, reg. št. 76660, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-116462

Koštomaj Rado, Petrovče 106, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211172, izdala UE Žalec. gnt-116977

Koštrun Andrej, Slatinski dol 20/a, Zgo-
rnja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12414, izdala UE Pesnica.
m-482

Kotnik Mateja, Dolgi vrh 19, Laporje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38081, iz-
dala UE Ptuj. gnh-116439

Krajnc Anton, Čadram 57, Oplotnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23106,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnh-116643

Kranjc Leon, Tovarniška cesta 21, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
8147, izdala UE Logatec. gnb-116470

Kraut Miroslav, Kapelski vrh 73, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10774,
izdala UE Gornja Radgona. gnv-116875

Kravos Uroš, Vitovlje 9/a, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
32602, izdala UE Nova Gorica. gni-116763
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Krstič Milan, Dupleška cesta 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGHC, št. S
187657, reg. št. 4762. gnq-116505

Kumer Vesna, Zgornji Duplek 97, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913364, reg. št. 51754. gnd-116693

Kunšek Danica, Prešna loka 28, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, št. S 394724, reg.
št. 7824. gnk-116811

Kušelić Dragica, Roje 2, Mirna, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 24047, iz-
dala UE Trebnje. gnz-116471

Lah Glavič Magda, Stritarjeva cesta 8,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 315075, reg. št. 8034, izdala UE Gro-
suplje. gne-116992

Latinović Jasminka, Partizanska 41, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17820, izdala UE Škofja Loka. gnb-116945

Lebedev Vladimir, Cesta 1. maja 63, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1634492, reg. št. 56805, izdala UE Kranj.
gnh-116564

Leljak Damir, Proseniško 3/d, Štore, vo-
zniško dovoljenje, kat. A di 350 ccm, BCE-
FGH, št. 5312, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnj-116812

Leskovšek McQuarrie Andreja, Mlaka
24/a, Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 137020, izdala UE Ljubljana.
gnx-116623

Lotrič Janez, Hrastje 99, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1659899, reg. št. 3485, izdala UE Kranj.
gne-116842

Luzar Janez, Novo Polje, Cesta XV/19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1708559, reg. št. 183979, izdala UE
Ljubljana. gnb-116595

Majcen Brigita, Celjska cesta 36, Slove-
nj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15952. gnm-116634

Marković Davor, Ulica Vide Janežičeve
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1076144, reg. št. 184604, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-116685

Martinjak Lea, Poklukarjeva ulica 88,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A –
50km/h BGH, št. S 1616264, reg. št.
254829, izdala UE Ljubljana. gnr-117004

Mašalin Viktor, Ulica za gradom 15/a,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 17668. gnt-116652

Matjašič Janez, Ribiška pot 10, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001619270, reg. št. 7997,
izdala UE Lenart. gne-116446

Mav Roman, Gostičeva 21, Domžale, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
503817, reg. št. 14014, izdala UE Domža-
le. gnc-116469

Miklič Stanko, Zagradec pri Grosupljem
15, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 829058, reg. št. 4573, izdala
UE Grosuplje. gnz-116621

Mlakar Franc, Cesta F. Foita 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 86976,
reg. št. 1073, izdala UE Velenje.
gne-116492

Mučič Klavdij, Vrtnarska 16, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. 8945, izdala UE Nova Gorica.
gnc-116444

Muhič Katja, Černigojeva ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1525748, reg. št. 210352, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-116974

Mujaković Mevludin, Šalek 70/a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339889, reg. št. 29019, izdala UE Vele-
nje. gnk-116611

Nagode Branko, Krulejeva ulica 5, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1184785, reg. št. 852, izdala UE Sev-
nica. gnt-116427

Nikič Boris, Kajuhova ulica 2, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13023, izdala UE Piran. gnq-116730

Novak Silvo, Ravne 11, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 2699.
gni-116788

Ornik Lavra, Kalše 34, Šmartno na Po-
horju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23900, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-116927

Orsag Srečo, Šmartinska cesta 244/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 932689, reg. št. 83571, izdala UE
Ljubljana. gne-116667

Pavčič Marjan, Smrtnikova 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1502245, reg. št. 63006, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-116723

Pečečnik Peter, Ljubljanska cesta 29/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 858935, reg. št. 24609, izdala UE Vele-
nje. gnn-116933

Pečnik Igor, Pusto polje 26/a, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
5976. gns-116753

Perić Tomislav, Verd, Čolnarska cesta
6, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. 6452, izdala UE Vrhnika.
gnu-116951

Perko Milena, Podpeč 2, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 844347,
reg. št. 66522, izdala UE Ljubljana.
gnw-116999

Perović Veronika, Staneta Severja 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 439865, reg. št. 86164, izdala UE Mari-
bor. gno-116832

Peternel Tomaž, Ul. Silvire Tomassini 19,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 5259, izdala UE Gornja Ra-
dgona. gnv-116725

Pokrivač Sandra, Morje 25, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1644948, reg. št. 113916, izdala UE
Maribor. gnw-116824

Polner Anton, Ljubljanska ulica 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
872777, reg. št. 42077, izdala UE Mari-
bor. gns-116803

Potočin Andreja, Kozakova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733873, reg. št. 161195, izdala UE Ljublja-
na. gnf-116766

Prikratki Pero, Tomažini 2, Rob, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1565177,
reg. št. 247951, izdala UE Ljubljana.
gnq-116905

Selimović Almir, Šmartinska 135/c, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064626, reg. št. 210527, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-116633

Sidar Tatjana, Troblje 22, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8556. gns-116653

Skledar Natalija, Slape 15/a, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 39460, izdala UE Ptuj. gnu-116751

Slijepčević Nenad, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250964, reg. št. 224428, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-116984

Smajila Miroslav, Dolinska cesta 2/b,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. 11868. gnx-116648

Smisl Jože, Migojnice 25, Griže, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 674649,
izdala UE Žalec. gnk-116711

Strasberger Vito, Ragovska ulica 16,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28519, izdala UE Novo mesto.
gnr-116879

Studen Andrej, Cesta talcev 49, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807912, reg. št. 44139, izdala UE Kranj.
gnk-116761

Studen Mojca, Hrib 21, Preddvor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 808491, reg.
št. 38975, izdala UE Kranj. gnz-116921

Šetina Anže, Drulovka 43/a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 125 ccm in 11
km, GH, št. S 1602971, reg. št. 53262,
izdala UE Kranj. gns-116878

Šimenc Maksimilijan, Vrhpolje pri Kam-
niku 33, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11097, izdala UE Kamnik.
gns-116903

Šircelj Edi, Litijska cesta 319, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594047, reg. št. 144860, izdala UE Ljub-
ljana. gng-116740

Šivec David, Hruškarje 14, Cerknica, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1344802,
reg. št. 10639. gnf-116466

Škabar Sergej, Miren 82, Miren, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCF, št. 3396, izdala
UE Nova Gorica. gnf-116491

Škorjanc Primož, Dolenja vas 50, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1401176, izdala UE Žalec. gnb-116549

Škufca Vanja, Smuka 3/a, Stara Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
13716, izdala UE Kočevje. gnu-116701

Štravs Marjan, Gabrje, K studencu 32,
Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
38302, izdala UE Novo mesto.
gnb-116645

Šukar Jasna, Bodonci 143, Bodonci, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 21339.
gnp-116556

Tekavec Metoda, Klinja vas 3, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11362, izdala UE Kočevje. gnb-116495

Tibaut Simon, Lepa pot 11, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11645, iz-
dala UE Šentjur pri Celju. gnx-116823

Tišler Zvonimir, Tovarniška cesta 2, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
375, izdala UE Pesnica. m-476

Tominc Katja, Peričeva ulica 27, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244487, reg. št. 156249, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-116502

Tomšič Matej, Kernova cesta 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459565, reg. št. 219797, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-116712

Topole Marta, Jagoče 11/b, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 821668.
gnz-116696
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Valenko Damjan, Zagrebška cesta 110,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
42676, izdala UE Ptuj. gnu-116726

Vatovec Damjan, Kortina 3, Pobegi, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 44980, izdala
UE Koper. gno-116557

Velov Slavčo, Brunov drevored 25/a, To-
lmin, vozniško dovoljenje, št. S 001554891,
izdala UE Tolmin. gnd-116443

Verovnik Mirko, Sv. Danijel 16, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 3693.
gnl-116435

Vodišek Nataša, Savinjska cesta 4, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10575. gnu-116876

Volk Vladimir, Prešernova 16, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
127119, reg. št. 243, izdala UE Ilirska Bist-
rica. gnm-116584

Vrzel Neva, Cilenškova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286169, reg. št. 115670, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-116541

Zavarovalne police

AHA d.o.o., Slovenska 15, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 0493949, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gng-116590

Bečić Sabina, Borova vas 23, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 1461792, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-461

Brumec Milan, Rimska ploščad 17, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 00101488956, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnv-116450

G LES d.o.o., Barjanska 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 435449, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnm-116759

Gojkovič Božena, Volkmerjeva c. 17,
Ptuj, zavarovalno polico, št. AO 491271,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnk-116561

Husić Zijada, Kidričeva 2, Sežana, zava-
rovalno polico, št. 1015464, izdala zavaro-
valnica Adriatic d.d. gnr-116454

Jesenšek Tanja, Ivanje selo 17, Rakek,
zavarovalno polico, št. 459188, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnk-116911

Kamnar Igor, Klavčičeva ulica 10, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. AO 503412, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnz-116596

Karažija Roman, Srebrničeva ulica 49,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101548517, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnz-116871

Klavžar Andreja, Ulica 25. maja 1, Prest-
ranek, zavarovalno polico, št. AO 1057920,
izdala zavarovalnica Adriatic d.d..
gnh-116764

Kopevski Dušan, Koliška 4, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 883689, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gnw-116449

Krajnc Marjeta, Klavčičeva ulica 4, Ka-
mnik, zavarovalno polico, št. AO 477845,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnd-116543

Krmac Goran, Trg Brolo 2, Koper – Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. 1027203,
izdala zavarovalnica Adriatic d.d.
gnq-116455

Lilek Leposava, Kočevje 17/c, Črnome-
lj, zavarovalno polico, št. 811719, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnj-116887

Medić Miro, Hraše 14, Lesce, zavarova-
lno polico, št. 902562, izdala zavarovalni-
ca Tilia d.d. gnx-116448

Mesar Gregor, Šepulje 1/c, Sežana, za-
varovalno polico, št. AK 00002177660 in
AO 00102508440, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gny-116972

Moravec Tomaž, Pod Hruševco 19, Vrh-
nika, zavarovalno polico, št. 0871934, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-116859

Nared Janez, Vodovodna pot 40, Ra-
kek, zavarovalno polico, št. 4206286 – živ-
ljenska, izdala zavarovalnica Triglav.
gno-117007

Prosenc Klemen, Cesta Radomerske
čete 40/a, Radomlje, zavarovalno polico,
št. 882663, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gns-116503

Salkič Marjeta, Archinetova ulica 17, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 741060, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gne-116817

Savanović Jovan, Savlje 66, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 56037, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnf-116666

Sedlac Marko, Desinec 1, Črnomelj, za-
varovalno polico, št. 587018, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. Novo mesto. gnd-116743

Stefanija Vanja, Grasselijeva ulica 20, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. AO 514099,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-116525

Strajnič Gojko, Ul. I tankovske brigade
7, Celje, zavarovalno polico, št. 479837,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-116787

Špehar Tanja, Vodovodna 39, Rakek, za-
varovalno polico, št. 298296, izdala zava-
rovalnica Triglav d.d. gnk-116886

Zupančič Andrej, Mladica 2, Semič, za-
varovalno polico, št. 887453, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d Novo mesto. gno-116757

Spričevala

Altinoz Sibel, Trubarjeva 20, Izola – Iso-
la, spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Vojke
Šmuc Izola. gnz-116521

Antolin Nina, Panonska 7/b, Beltinci, sp-
ričevalo 5. letnika Srednje tekstilne in tehni-
ške šole, izdano leta 2001. gnl-116885

Antonič Miodrag, Cvišlerji 12/a, Kočev-
je, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kočevje,
št. 1/I-G, izdano leta 1995. gnr-116729

Anžur Ivica, Podmolniška cesta 10, Lju-
bljana-Dobrunje, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Ekonomske srednje šole v Ljubljani, št.
105, izdano leta 1978, izdano na ime Ru-
gelj Ivica. gnz-116700

Avbelj Marjan, Stara cesta 19, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1973.
gnv-116575

Bavdaž Dušan, Tomažičeva ulica 40, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje elektrotehniške šole v Ljubljani, Odsek
za elektroniko,, izdano leta 1982, izdano
na ime Milosavljević Dušan. gng-116715

Bečaj Vili, Vojkovo nabrežje 31/a, Ko-
per – Capodistria, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske šole, izdano leta 1986.
gnw-116724

Blažič Jože, Ulica Stare Pravde 15, Novo
mesto, spričevalo Višje Hotelske šole v Lju-
bljani, izdano leta 1976. gns-116728

Bobnar Marko, Godešič 33/a, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje agroživilske šole v Ljubljani, smer živi-
lec-pek, izdano leta 2001. gnv-116925

Borovič Sonja, Pavšičeva ulica 13, Lo-
gatec, spričevalo 1. letnika srednje upravno
admnistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1994. gnq-116480

Cigut Štefan, Lendavske gorice 5/a, Le-
ndava – Lendva, diplomo Višje agronom-
ske šole Maribor, št. 748. gnn-116458

Cilenšek Amja, Podlog 9/c, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo 2. letnika sploš-
ne gimnazije, izdal Šolski center Celje, iz-
dano leta 2000/2001. gnp-116456

Čoš Bogdan, Kopališka ulica 3, Višnja
Gora, indeks Srednje šole  družboslovne in
kovinarske usmeritve Ivančna Gorica, izdan
leta 1988. gnh-116864

Đorđić Predrag, Janševa 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnz-116946

Embreuš Petra, Gorkega ulica 20, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu I. gi-
mnazije v Mariboru, izdano leta 1993.
m-477

Fekonja Robert, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljub-
ljani, izdano leta 1994. gns-116953

Franc Matej, Vojkova ulica 7, Celje, in-
deks, št. 31970022, izdala Fakulteta za far-
macijo. gnu-116626

Gajser Marjetka, Ulica bratov Blanč 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne PTT šole, izdano leta 1977, izdano
na ime Katrašnik Marjetka. gnl-116910

Glamočić Suvad, Jajce, BIH, diplomo
Rudarske šole Zagorje, izdana v šolskem
letu 1984/85. gnf-116941

Gončin Dušanka, Prušnikova 62, Ljub-
ljana-Šentvid, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje gostinske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1980. gng-116915

Govže Špela, Slatnik 27, Ribnica, inde-
ks, št. 18001478, izdala Filozofska fakulte-
ta v Ljubljani. gnp-117006

Grašič Simon, Pionirska ulica 27, Rado-
mlje, spričevalo 1. letnika Srednje PTT šole
v Ljubljani, izdano leta 1994. gnu-116651

Grašič Simon, Pionirska ulica 27, Rado-
mlje, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske
šole v Domžalah, izdano leta 1995 , 1996
in 1997. gnw-116649

Grkinič Ženja, Cikava 64, Grosuplje, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1997. gne-116717

Hadžić Aldijana, Miklošičeva ulica 15,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu in
3. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta
2000. gnt-116777

Hauptman Petra, Podlubnik 83/a, Škof-
ja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje upravno administrativne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 2000. gng-116565

Jerenec Andreja, Popovci 6/a, Ptujska
Gora, spričevalo o končani OŠ Videm.
gni-116738

Jerovšek Vladimir, Ulica Cvetka Jerin 1,
Štore, spričevalo o zaključnem izpitu EGŠC
Maribor, izdano leta 1967. gnz-116746
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Jurišič Uroš, Vinarska ulica 9, Maribor,
maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor,
izdano leta 1995. m-468

Kaučič Marija, Jurkovičeva 27, Gornja
Radgona, spričevalo Poklicne vrtnarske
šole v Medlogu pri Celju, izdano leta 1983.
gnk-116436

Kete Kos Andrejka, Gaberje 7, Štanjel,
diplomo SŠGT Ljubljana, izdana leta 1985.
gnc-116748

Kidrič Simona, Kidričeva 92, Rogaška
Slatina, indeks, izdala Srednja  družboslov-
na šola v Celju. gne-116942

Klement Simon, Lendavska ulica 43/b,
Murska Sobota, diplomo SŠGTEU Bled, št.
66/93. gnl-116560

Knavs Anton, Radlek 9, Nova Vas, spri-
čevalo o končani OŠ Notranjski odred, Ce-
rknica, izdano leta 1983. gni-116713

Knez Marko, Smlednik 78, Smlednik,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid, iz-
dano leta 1995. gny-116522

Kolar Miran, Podpeč 7, Planina pri Sev-
nici, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Krško – avtoelektrikar, izdano leta 1996 in
1997. gnr-116754

Kolegar Leon, Sušilniška ul. 27, Slivnica
pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1. in 2. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1993 in 1994. m-459

Krajnc Brigita, Volodjeva 41, Maribor, sp-
ričevalo Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 1999. m-465

Kralj Andrejka, Dolenja vas pri Polho-
vem Gradcu 29, Polhov Gradec, diplomo
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdana
leta 1989. gnw-116474

Kugl Amadeja, Cesta talcev 8, Rače, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekono-
mske šole Maribor, izdano leta 1992. m-483

Kunc Renato, Dole 26, Idrija, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, program grad. II, zidar, št.
12/93, izdano leta 1992/93. gnf-116616

Kupec Iris, Ob rimski nekropoli 44, Še-
mpeter v Savinjski dolini, maturitetno spri-
čevalo Srednje ekonomske šole v Celju,
izdano leta 2001. gns-116453

Kutnjak Milena, Kog 69, Kog, diplomo
Srednje ekonomske šole Ptuj, poslovno fi-
nančna dejavnost, smer ekonomski tehnik,
izdana v šolskem letu 1986/87 pod št.
148/87 na ime Kolarič Milena. gng-116494

Lamovšek Stansilav, Britof 268, Kranj,
letno spričevalo 1. letnika Poklicen šole,
smer orodjar, izdano leta 1976/77.
gnf-116641

Lavriha Mirko, Dolenji vrh 2, Dobrnič,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠTZU Novo
mesto, smer gradbinec II, izdano leta 1986.
gnr-116529

Loncević Rahela, Kolodvorska cesta
21/b, Slovenska Bistrica, spričevalo o za-
ključnem izpitu II. Gimnazije v Mariboru, iz-
dano leta 1998. m-475

Markovič Sabina, Na klancu 16, Ivančna
Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1999. gnx-116773

Marolt Nataša, Cesta prvih borcev 21,
Brežice, spričevalo 2. letnika SŠGT Novo
mesto, izdano leta 1991/92. gnn-116883

Mele Tanja, Ziherlova ulica 8, Ljubljana,
indeks, št. 20980169, izdala Pravna fakul-
teta. gng-116815

Muršec Petra, Mestni vrh 87/a, Ptuj, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinst-
vo in turizem, izdano leta 2001. m-484

Nenoni Ana, Žabjak 4/b, Ptuj, zaključno
spričevalo Srednje ekonomske šole Ptuj,
šolsko leto 1981/82. gnm-116734

Novak Marija, Kompolje 68/a, Vi-
dem-Dobrepolje, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1979, 1980, izdano na ime
Marolt Marija. gnr-116554

Ogrešević Mirsad, Spinčičeva 3, Izola –
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole Veno Pilon Ajdovščina. gnt-116577

Ošlaj Alojz, Filovci 127, Bogojina, zaklju-
čno spričevalo Srednje šolskega centra Mu-
rska Sobota, izdano leta 1984. gnq-116755

Panjan Katja, Mali Nerajec 2, Dragatuš,
diplomo SŠ Edvarda Kardelja Ćrnomelj, št.
I/N-10, izdana leta 1989, na ime Jakofčič
Katja. gnx-116727

Pečnik Aya, Ulica Gorenjskega odreda
6, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje vz-
gojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnr-116804

Peršak Klemen, Golovec 26/b, Trbov-
lje, indeks, št. 41043178, izdala Fakulteta
za organizacijske vede v Kranju.
gnh-116639

Peršič Petra, Ulica pohorskega bataljo-
na 201, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje upravno administrativne šole
v Ljubljani, izdano leta 1998. gnm-116459

Petan Nasta, Cesta na Jezero 14, Cerk-
nica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Postojna, izdano leta 1994.
gnq-116930

Petkovšek Matej, Planina 83, Planina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje goz-
darske šole, izdano leta 1994/95.
gni-116438

Polenek Davorin, Klanc 15, Dobrna, sp-
ričevalo od 1. do 5. razreda OŠ Dobrna.
gnc-116598

Prešeren Anton, Gorica 17, Radovljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
za kovinarsko in avtomehanično stroko Ško-
fja Loka, št. II/47, izdano 27. 6. 1974.
gnl-116460

Prihoda Tina, Štrukljeva ulica 22, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnf-116574

Pungaršek Boštjan, Sovretova 56, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Ljudska univerza
Ptuj, št. I/39, izdano leta 2001. m-481

Rakić Branko, Rimska cesta 5, Ljublja-
na, diplomo Ekonomske fakultete v Ljublja-
ni, izdana leta 1984, diploma I. stopnje.
gnj-116762

Serec Viljem, Črnci 36, Apače, spričeva-
lo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Mariboru, izdano leta 1996. m-479

Simič Jasmina, Tomšičeva ulica 40, Slo-
venska Bistrica, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Šolskega centra za blagovni promet v
Mariboru, izdano leta 1982. m-467

Sinur Alojzij, Drečji vrh 18, Trebelno, po-
trdilo o opravljenem tečaju za gozdne trak-
toriste v Postojni, št. 135/74, izdano 12. 7.
1974. gne-116467

Stadler Andraž, Pod hribom 34, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Riharda Jako-
piča v Ljubljani, izdano leta 2002.
gny-116976

Stanojevič Nataša, Kajuhova 9, Celje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letni-
ka Šolskega centra v Celju, izdano leta
1995. gno-116732

Stendler Bianca Sabine, Dobrna 42, Do-
brna, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
v Celju – strojna – zlatar. gnw-116553

Šišić Branka, Slomškova ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Tone Čufar v
Ljubljani, izdano leta 1991. gno-116582

Škrjanec Jožef, Topniška 45, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ptuj,
izdano leta 1974/75 in 1975/76.
gnk-116465

Šmid Anže, Tuga Vidmarja 12, Kranj, sp-
ričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta
1997/98. gnj-116891

Špes Zvonka, Pekre, Vekoslava Špind-
lerja 5, Maribor, spričevalo 3. letnika Sred-
nje medicinske šole v Mariboru, izdano leta
1973. m-473

Ulaga Zoran, Kolodvorska 1/a, Postoj-
na, diplomo Srednje pedagoške šole, št.
201/I-V, izdana leta 1985. gnq-116555

Verovšek Kreslin Klaudija, Ul. Matije Ble-
jca 20, Kamnik, spričevalo 1 in 2. letnika
srednje šole elektrotehniške in računalni-
ške usmeritve v Mariboru, izdano leta 1992,
1993 in 1994, izdano na ime Kreslin Klau-
dija. gnq-116980

Vidanović Duša, Celovška cesta 122,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka
Smrekarja v Ljubljani, izdano leta 1979, iz-
dano na ime Adamič Dušanka.
gnw-116599

Vijačko Alenka, Prepolje 97, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kmetijske šole v Mariboru,
izdano leta 1992. m-470

Vrenko Dunja, Štajerska 7, Slovenske
Konjice, indeks, št. 26201707, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnc-116619

Zukić Denis, Tomačevska cesta 11/a,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Sred-
nje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izda-
no leta 1998 in 1999. gnu-116926

Žagar Milka, Skopska ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kočev-
je, izdano leta 1963/64 in 1964/65.
gnt-116452

Žnidar Valerija, Partizanska ulica 36, Še-
nčur, indeks Srednje šole ekonomske in
družboslovne usmeritve Kranj, izdan v letu
1988/89. gnx-116923

Žnidaršič Andrej, Radohova ulica 28,
Grosuplje, diplomo Srednje šole  družbos-
lovne in kovinarske usmeritve Ivančna Gori-
ca, izdana leta 1987. gnu-116776

Žumer Petra, Zadobrova 54, Škofja vas,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, izdano
leta 2002. m-469

Ostali preklici

ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št. 0003081/42 za vozilo Uve-
co, reg. št. CE 73-72F. gnw-116528

ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št 0003081/42 za vozilo Ive-
co, reg. št. CE 65-50N. gnu-116530
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ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št. 0003081/42 za vozilo Ive-
co, reg. št. CE 65-51N. gnx-116531

ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št. 0003081/42 za vozilo TAM
, reg. št. CE L3-389. gnw-116532

ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št. 0003081/42 za vozilo TAM,
reg. št. CE L1-730. gnr-116533

ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št. 0003081/42 za vozilo TAM,
re. št. CE 58-13R. gnq-116534

ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št. 0003081/42 za vozilo TAM,
reg. št. CE 41-89S. gnp-116535

ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št. 0003081/42 za vozilo Volk-
swagen, reg. št. CE 83-53R. gno-116536

ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št. 0003081/42 za vozilo Volk-
swagen, reg. št. CE 26-09H. gnn-116537

ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št. 0003081/42, za vozilo Vol-
kswagen, reg. št. CE 76-44F. gnm-116538

ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg 12, Ce-
lje, licenco, št. 0003081/42 za vozilo Volk-
swagen, reg. št. CE 98-57A. gnk-116540

Babič Goran, Gerbičeva 21, Cerknica,
vozno karto, št. 0158, izdal Integral Notra-
njska. gnx-116573

Bezgovšek Franc, Grobelce 4, Sveti Šte-
fan, delovno knjižico. gns-116428

CITROEN SLOVENIJA d.o.o., Ul. 15.
maja 18, Koper – Capodistria, potrdilo za
registracijo uvoženega vozila po ECL 1431,
z dne 7. 5. 2002, za vozilo CITROEN JUM-
PY KOMBI 2.0 HDI 16V, št. šasije VF7BE-
RFNC12938250. gni-116617

Cizerl Franc, Rakovci 2, Sveti Tomaž,
delovno knjižico. gnu-116451

CMCelje, Lava 42, Celje, licenco, št.
0010031/108 za vozilo CE 68-81T in za
vozilo z reg. št. CE 68-82T, izdana 7. 2.
2000. gnb-116520

Črešnjevec Anton, Strajnci 30/a, Pod-
gorci, delovno knjižico. gni-116888

Damiš Marija s.p., Jablance 18, Zgornja
Korena, licenco št. 007759, za tovorno vo-
zilo z reg. oznako MB 71 – 00U, izdana pri
Obrtni zbornici Slovenija, dne 22. 12.
1998. gnc-116952

Divjak Srečko, Zg. Kozji vrh 19, Radlje
ob Dravi, vpisni list za čoln, št.
02-03-4982-98, izdan 29. 6. 1998 za čoln
z oznako KP 1405. gnz-116896

EUROTEK Trebnje d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, CEMT dovolilnico št. 10001, velja-
ven za prevoze v Republiki Avstriji.
gnc-116569

Fatur Edi, Grudnova 13, Koper – Capo-
distria, parkirno dovolilnico, št. 11045.
gne-116567

Golež Marko, Slatina v Rožni dolini 10/g,
Celje, delovno knjižico. gnr-116829

Golež Simon, Milčinskega 14, Celje, de-
lovno knjižico. gnq-116830

ILIR d.o.o. Ljubljana, Ob železnici 18,
Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem

preizkusu strokovne usposobljenosti za pri-
dobitev licence v cestnem prometu št.
616331, izdalo RS Ministrstvo za promet
dne 12. 6. 2002 na ime Korpnik Henrik.
gnh-116914

Jeromel Petra, Celjska cesta 7, Slovenj
Gradec, preklic spričevala, objavljen v Ur. l.
RS, št. 11/2003. gnc-116969

Kawwaushi Godec Suemi, Ulica Matije
Tomca 2, Domžale, delovno knjižico.
gnc-116669

Kobal Vesna, Lanišče 19, Škofljica, štu-
dentsko izkaznico, št. 01097417, izdala Pe-
dagoška fakulteta. gnt-116527

Kos Miroslav, Gosposvetska 71, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 28421. m-466

Krajnc Brigita, Vodjeva 41, Maribor, pot-
rdilo o opravljenem strokovnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
2000. m-464

Krajšek Marko, Jagnjenica 24, Radeče,
delovno knjižico, št. 0204610, reg. št.
11341, izdana 24. 7. 1991. gnc-116894

Lamberger Marija, Mihovce 34, Cirkov-
ce, delovno knjižico, izdano v Ptuju na ime
Krivec Marija. gnj-116637

Lazar Andrej, Volkmerjeva cesta 21, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 41200173, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnl-116985

Ličan Jože, Podgraje 54, Ilirska Bistri-
ca, potrdilo o opravljenem tečaju za varno
delo s traktorjem, št. 3-2693, izdano leta
1999. gny-116747

Lužar Robi, Hrastje 50, Kranj, potrdilo o
opravljenem tečaju za varno delo s traktor-
jem in priključki št. 1199/97. gny-116897

Meško Janko, Podgorci 27/a, Podgor-
ci, delovno knjižico. gng-116890

Murkovič Rajko, Drakovci 81, Mala Ne-
delja, delovno knjižico. gnf-116741

Ogrinc Jože, Kandijska 43, Novo me-
sto, delovno knjižico. gnz-116796

Palka Matej, Malejeva ulica 23, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnu-116826

Pevec Frančišek s. p., Zagorica 10, Ve-
liki Gaber, dovolilnico za Nemčijo, št. C
O29722 – bilateralna -tranzitna in dovolilni-
co za Češko, št. D 061748 – bilateralna.
gnj-116687

Popaja Metka, Cesta revolucije 1/b, Je-
senice, delovno knjižico, izdana na Jeseni-
cah. gnk-116461

Pugliese Tina, B. Magajne 7, Izola – Iso-
la, delovno knjižico, št. 3627, izdala UE
Izola. gnb-116745

Pust Uroš, Antoličičeva 18, Maribor, de-
lovno knjižico, št. 7114, ser. št. 788923.
m-460

Rajh Rebecca, Ulica Marije Mlinar 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-116631

Ramić Mirnesa, Ribarjeva 7, Celje, štu-
dentsko izkaznico, št. 93507379. m-462

Ratej Dušan Dejan, Suhadol 4, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico, št. 16143, iz-
dala UE Slovenske Konjice. gnr-116429

Remškar Mojca, Ulica 28. maja 53, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnr-116654

Rešonja Gorazd, Ulica Iztoka Gaberca
4, Veržej, študentsko izkaznico, št.
81602203. m-474

Sabo Mateja, Jakčeva 2, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljubljani. gnj-116916

Saksida Viljem, Krimska 4, Ljubljana, vo-
zno karto, št. 1025 – 100% popust s spre-
mljevalcem, izdal LPP. gnt-116581

SCT d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 56,
Ljubljana, generalno licenco, št. 3251/95
za vozila z reg. št. LJ SCT – 195, LJ SCT –
407, LJ SCT – 416 in LJ SCT - 435.
gny-116572

Selan Nina, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center za po-
što, ekonomijo in telekomunikacije.
gns-116578

Smode Marijan, Sv. Danijel 58/a, Trbo-
nje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-7293/99. gnb-116895

Smode Marijan, Sv. Danijel 58/a, Trbo-
nje, vpisni list za čoln, št.
01/03-909/2000, izdan 21. 7. 2000 pri
URSP Piran za čoln z oznako PI-874.
gnh-116893

Strmšnik Janez, Sv. Vid 82, Vuhred, de-
lovno knjižico, št. 12352, ser. št. A
0141807. m-485

Tomšič Matjaž, Dekani 262, Dekani, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1814/01, VČ-4477/01.
gnu-116551

Tomšič Matjaž, Dekani 262, Dekani, po-
trdilo o usposobljenosti za VHF – GMDSŠ,
št. 26292-105/02. gnt-116552

Transport Piškur s. p., Škovec 16, Veli-
ka Loka, dovolililnico za Belorusijo –
112/01 ( 1 kom ), št. 161443 – koda CO
62492, dovolilnico za Rusijo – 463/01 ( 2
kom ), št. 305132 – koda CO 91453 in št.
303175 – koda CO68170. gnt-116635

Transport Piškur s. p., Škovec 16, Veli-
ka Loka, dovolilnico za Ukrajino 804/01 (1
kom ), št. 1352882 – koda CO 23082 in
dovolilnico za Slovaško – 703/03 ( 1 kom
), št. 1946937 – koda CO11191.
gnq-116638

Troha Mitja, Kranjska cesta 50, Tržič,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-272/02, VČ-6989.
gnw-116899

Troha Mitja, Kranjska cesta 50, Tržič,
izpit za GMDSS-VHF št. 02/09-874/902.
gnx-116898

Verderber Ema, Vrt 4, Stari trg ob Kolpi,
delovno knjižico. gnv-116850

Vidic Josip, Bevkova 8, Ajdovščina, de-
lovno knjižico. gnv-116750

Vreg Katarina, Brinje, Cesta I/38, Gro-
suplje, študentsko izkaznico, št. 20960561,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnw-116874

Zdravič Monika, Dren 1/a, Vas, študent-
sko izkaznico, št. 01002401, izdala Peda-
goška fakulteta v Ljubljani. gnp-116481
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Druge objave

Št. 402-26/03 Ob-92528
Slovenija dolgoročno načrtuje razvoj ce-

stninskega sistema na osnovi ugotovitve po-
ložaja vozila na cestni infrastrukturi in v skla-
du z načelom plačila za uporabo cestne
infrastrukture po prevoženem kilometru.
Srednjeročno se načrtuje uskladitev oziro-
ma migracija iz obstoječega ABC sistema v
sistem za elektronsko cestninjenje, ki bo
usklajen z veljavnimi evropskimi standardi
EV (in predstandardi ENV) za DSRC mikro-
valovno komunikacijo.

DARS d.d. se zanima za možnost naku-
pa večje količine elektronskih tablic in zato
išče ponudnike, ki:

1. ponujajo najugodnejšo ceno za elek-
tronsko tablico nazivne frekvence 2,45 GHZ
tako, da ustreza spodaj naštetim tehničnim
pogojem,

2. ponujajo nadgradnjo obstoječega si-
stema v skladu z evropskimi CEN standardi
za elektronsko cestninjenje nazivne frekven-
ce 5,8 GHZ in v skladu z veljavnimi standar-
di za radijske frekvence. Pogoj je, da mora-
ta v migracijskem obdobju obstoječi in bo-
doči sistem delovati paralelno.

DARS d.d. namerava v bližnji prihodno-
sti nabaviti večje število elektronskih tablic
za sistem ABC na AC v RS. DARS pričaku-
je, da bodo elektronske tablice imele sle-
deče tehnične karakteristike:

Ad 1
Elektronska tablica mora biti v skladu s

komunikacijskimi protokoli, ki so definirani
za obstoječ sistem ABC.

Elektronska tablica je nosilec informaci-
je (kredit, časovna veljavnost, vstopna po-
staja).

Ohišje je prirejeno na montažo na vetro-
bransko steklo za uporabo posebnega no-
silca.

Napajanje poteka preko litijeve baterije z
življenjsko dobo na 8 let.

V pasivnem stanju, ko se vozilo ne naha-
ja v območju antene, je poraba nekaj µA,
ko pa vozilo vstopi v komunikacijski snop
antene se avtomatsko vzpostavi napajanje
elektronike s tokom 0,5 mA. Takoj ko vozilo
zapusti območje delovanja antene, se tabli-
ca vrne v pasivno stanje. S tem se ohranja
dolga življenjska doba baterije.

Komunikacija omogoča prenos do
67 kbit/sek.

Zapis na elektronski tablici je podoben
tistemu na kreditnih karticah oziroma mag-
netnih karticah, vsebina pa je poljubna:

Trajni zapis: identifikacijska številka ta-
blice, informacija o tipu vozila, informacija o
komercialni pogodbi (magnetni zapis ISO 2)

Spremenljivi zapis: informacija o vstopni
cestninski postaji, številka steze, smer vho-
da oziroma izhoda, čas in datum transakci-
je (magnetni zapis ISO 3)

Elektronske tablice morajo izpolnjevati
naslednje minimalne tehnične pogoje:

Kapaciteta baterije: 0,5 Ah
Poraba energije:
– pasivno: 7 µA,
– aktivno 0,5 Ma.

Življenjska doba baterije:
Aktivno stanje Pri 20°C Pri 60°C
0,01% nad 8 let 6,5 let
1% 4,5 let 4 leta

Čas aktiviranja: 2 ms
Kapaciteta RAM: 236 Byte
Število zapisov: neomejeno
Temperaturno območje delovanja: od

–30°C do +80°C
Minimalna garancijska doba za ponuje-

ne elektronske tablice mora znašati 12 me-
secev, za vgrajeno baterijo pa 6 let.

Ad 2
Morebitni ponudniki 5,8 GHz opreme

morajo ponuditi elektronske tablice, ki de-
lujejo v več – aplikacijskem in komunikacij-
skem okolju v skladu z evropskimi normativi
CEN DSRC. Naročniku mora biti zagotov-
ljena interoperabilnost tudi v primeru inte-
gracije različnih sistemskih komponent.

Oprema mora biti standardizirana v skla-
du s CEN TC 278 (Road Transport and
Traffic Telematics) standardi in predstandar-
di: ENV 12253, ENV 12834, ENV 13372,
ENV 14906 in EN 300 674. Ponudnik naj
izjavi kako ponujena oprema upošteva tudi
ISO TC 204 ITS (CALM) priporočila. Ponu-
dnik 5,8 GHz opreme mora v testne name-
ne ponuditi tudi anteno iste operativne fre-
kvence, ki ima standardizirani:

– zagotoviti mora možnost komunikacije
z elektronskimi tablicami različnih proizva-
jalcev,

– operativna frekvenca antene 5,8 GHz,
– grajen mora imeti standardiziran ether-

net in RS422 vmesnika,
– vgrajena naj ima funkcije za avto-diag-

nostiko,
– vgrajeno mora imeti zaščito pred na-

petostnim udarom,
– v primeru izpada elektrike mora tran-

sakcijski buffer omogočati shranjevanje za-
dostnega (nekajurnega povprečja) števila
transakcij v sistemskem spominu,

– omogočati mora detekcijo vozila, ki pe-
lje tudi več kot 200km/h,

– zadostiti mora ISO 14814 in
EN 300 674 standardom.

Ponudnik mora priskrbeti tudi nove pro-
tokole za krmiljenje perifernih enot.

DARS d.d. pričakuje, da bodo posamez-
ni zainteresirani pravni subjekti v nezavezu-
joči ponudbi predložili dokaze, da ponuje-
ne tablice ustrezajo prej navedenim tehnič-
nim karakteristikam. Dokazilom predložite
tudi reference, iz katerih bo razvidna dose-
danja uporaba ponujenih tablic.

Podatkom naj bo priložen tudi cenik ta-
blic v variantah dobave za:

– 100.000,
– 250.000,
– 500.000 tablic.

Vaše odgovore z navedenimi podatki pri-
čakujemo do 30. 5. 2003 na naslov: DARS
d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

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