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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. 37/03 Ob-92872
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

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

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

– sklop A: premog (kalorična vrednost
do 19 GJ/t, skupna min vlaga nad 26%,
pepel do 3%, hlapne snovi nad 30%, žve-
plo do 0,3%, mlevnost min 45, granulacija
do 30 mm), okvirna količina v treh letih
865.000 ton;

– sklop B: premog (kalorična vrednost
do 21 GJ/t, skupna min vlaga od 23%, pe-

pel do 3%, hlapne snovi nad 30%, žveplo
do 0,3%, mlevnost min 45, granulacija do
30 mm), okvirna količina v treh letih
585.000.

Ponudnik se lahko prijavi na en sklop ali
na oba sklopa.

4. Kraj dobave: Luka Koper, pariteta
“DES“ (Incoterms 2000).

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
namestnik direktorja, Marko Agrež, tel.
+386/1/58-75-243.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: naročnik bo naročilo
oddal izbranemu ponudniku oziroma izbra-
nima ponudnikoma za obdobje treh let.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 4. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 29/1376/2003 Ob-93085
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,

d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tele-
faks 01/474-27-02.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-
tev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: dobava zaščitnih relejev,
hitrih registratorjev in lokatorjev napak.

4. Kraj dobave: Elektro-Slovenija, d.o.o.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: najkasneje oktober
2003.

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

kontaktna oseba Franc Prepeluh, tel.
01/474-27-36.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 4. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Upravljanje prenosnega

omrežja

Št. 266-12/01 Ob-93094
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ser-

vis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Sloveni-

ja, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del do kote 0
na mednarodnem mejnem prehodu Gru-
škovje.

4. Kraj dobave: Mednarodni mejni pre-
hod Gruškovje.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: predvidoma v roku
60 dni.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Re-
publika Slovenija, Servis skupnih služb Vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
Franci Kodela, tel. 01/478-18-20 in Lucija
Remec, tel. 01/478-18-44.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: enako kot v 6. točki.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 4. 2003.

Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade

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
Ob-92938

V javnem razpisu za dobavo nadgradnje
za gasilsko avtocisterno 1 + 2, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 31 z dne

28. 3. 2003, Ob-90893, Št. 2003-043,
se popravi 6. točka in se pravilno glasi:

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: skrajni rok
dobave je 30. januar 2004.

Poklicna gasilska enota Krško

Št. 2/03 Ob-92883
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
(a) Vrsta in količina blaga: I. osebna

vozila, II. dostavno vozilo.
(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: A. spodnji
razred: 4 vozila; B. srednji razred: 1 vozi-

lo; C. višji srednji razred: 1 vozilo. II. sklop
zajema: D. zaprt Furgon: 1 vozilo.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava v času od podpisa pogodbe do kon-
ca leta 2003.

(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III
– soba 428 ali 423 – Služba za javna naro-
čila – Marija Horvat. Razpisna dokumenta-
cija bo izstavljena na podlagi predložitve pi-
snega potrdila o vplačilu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 5. 2003
dalje, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 20% DDV,



Stran 2278 / Št. 40-41 / 5. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

kar znaša 6.000 SIT na račun Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, podračun
pri UJP, urad Slovenska Bistrica št.
01270-6030922374, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 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: 4. 6. 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 izjavo o zagotavljanju servisnih

storitev,
– 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
30. 7. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 6. 6. 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: 23. 4. 2003.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 286/03 Ob-92915
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 in
montaža dvigala vključno z demontažo
obstoječega ter potrebnimi GOI deli.

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

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Ortopedska klinika, Zaloška c. 9, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljana, II. nadstropje/taj-
ništvo, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na voljo od 5. 5.
2003 do 16. 6. 2003 do 10. ure.

(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 št. 01100-6030277894.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14,1000
Ljubljana/2. nadstropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. junija 2003 ob 12. uri; glavna
stavba Kliničnega centra, Zaloška 7/pritličje
– predavalnica I.

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 za resnost ponudbe mo-
ra veljati za čas veljavnosti ponudbe in en
dan.

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
120 dni od datuma odpiranja ponudb. Pred-
videni datum odločitve v mesecu juniju
2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani kandidati imajo mož-
nost vpogleda v razpisno dokumentacijo, in
sicer na naslovu in v času navedenem v
7. točki te objave. Naročnik dovoljuje po-
nudbo s podizvajalci.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 03/03 Ob-92960
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje 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) Vrsta in količina blaga: dobava
ADSS optičnega kabla RP Sodražica –
RP Dobrepolje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba mora biti celovita, eventualnih
delnih ponudb ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisane opre-
me je skladišče naročnika v RP Sodražica v
Sodražici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok dobave opreme je 8 tednov od podpisa
pogodbe.

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.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 3. junija
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljub-
ljana, d.d. št. 06000-0076655034, sklic
na številko 23003371-03-03, z obvezno na-
vedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 3. junija 2003 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo toč-
nega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 03/03
– Ponudba za dobavo ADSS optičnega ka-
bla RP Sodražica – RP Dobrepolje – Ne
odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. junija
2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56 v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
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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 600.000 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:

(redni izpis registracije ponudnika pri pri-
stojnem organu, ki odraža zadnje stanje,

• obrtno dovoljenje pristojne Obrtne
zbornice ponudnika ali eventualnega podiz-
vajalca, kjer ima/ta svoj sedež za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa,

 dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

 dokazilo/izjavo, da poslovanje po-
nudnika ni predmet obravnave pred sodi-
ščem ali predmet sodne preiskave, da mu
v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaz-
nivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali taka sodna ali upravna
odločba, ki mu prepoveduje opravljanje de-
javnosti, ki je predmet naročila, ne starej-
še 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,

 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 600.000 SIT,

• pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),

• pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v ga-
rancijski dobi v višini 10% pogodbene vre-
dnosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),

• pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvo-
de in o ugotavljanju skladnosti, o posredo-
vanju tehničnih informacij, zagotovitvi garan-
cij in vzdrževanju,

• dokazilo ponudnika, da razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugi-
mi pravicami v zvezi s ponudbo,

• pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

• pisno izjavo ponudnika, da zakon po-
djetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

• pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

• pisno izjavo ponudnika o ponujenem
ADSS kablu,

• pisno izjavo ponudnika, oziroma nje-
govega eventualnega podizvajalca o uspo-
sobljenosti in sposobnosti,

• dokazilo o zadostni tehnični opremlje-
nosti ponudnika, oziroma njegovega even-
tualnega podizvajalca, potrebni za izvedbo
naročila,

• pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če ponud-
nik eventualno zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja,

• pisne izjave vseh v svoji ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno poravnal svoje zapadle poslovne
obveznosti do njih, ne starejše od 30 dni,

• izpolnjene preglednice o ustreznosti
(kabla...),

• 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 (ve-
lja tudi za eventualnega podizvajalca in mo-
rajo biti predloženi v originalu ali kot fotoko-
pije, ustrezno žigosani in podpisani. V po-
nudbeni dokumentaciji morajo biti razvršče-
ni 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 (75%

delež),
– kakovost dobave (8% delež),
– tehnične lastnosti kabla (7% delež),
– reference ponujenega kabla (5%

delež),
– rok plačila (5% 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
posredovani do 28. maja 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 25. 4. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-92993
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna

pot 2, faks 01/423-53-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga: feromon-

ske vabe za malega smrekovega luba-
darja (Pityogenes chalcographus L.) –
10.000 kosov.

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

4. Kraj dobave: franko območna enota
Zavoda za gozdove Slovenije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
sukcesivno po razdelilniku naročnika, naj-
kasneje 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 dobite na naslovu: Zavod za
gozdove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana. Dodatne informacije dobite pri
Joštu Jakša, Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana, faks 01/423-53-61.

Pri dvigu razpisne dokumentacije mo-
rajo ponudniki predložiti dokazilo o vplači-
lu 5.000 SIT, ki mora vsebovati naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponud-
nika, davčno številko, navedbo, ali je po-
nudnik zavezanec za DDV in številko javne-
ga razpisa.

(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: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen), plačilo z virmanom na podračun šte-
vilka 01100-6030234244, sklic 101-935,
odprt pri Upravi za javna plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003 ob 13. uri, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
– sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 45 dni
od dneva potrditve računa, ki se izstavi 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): 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 predložiti obrazca
BON-1 in BON-2 oziroma ustrezno potrdilo
banke o izkazu poslovanja;

– ponudnik mora imeti minimalni skupni
prihodek v letu 2002 vsaj v višini ponudbe-
ne vrednosti;

– ponudnik v zadnjih šestih mesecih do
dneva sestavitve obrazca o plačilni sposo-
bnosti ne sme imeti blokiranega računa,
preko katerega poteka njegovo poslovanje;

– da je njegova ponudba veljavna vsaj
90 dni od dneva odpiranja ponudb;

– da nudi vsaj 45-dnevni plačilni rok;
– da nudi največ 14-dnevni dobavni rok;
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– ponudbi priložen vzorec ponujenega
blaga;

– ostali pogoji so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 9. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (40 točk),
– odzivni čas na naročilo (5 točk),
– kakovost (55 točk).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 25. 4. 2003.
Zavod za gozdove Slovenije

Ob-92995
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna

pot 2, faks 01/423-53-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga: feromon-

ske vabe za velikega smrekovega luba-
darja (Ips typographus L.), 10.000 ko-
sov.

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

4. Kraj dobave: franko območna enota
Zavoda za gozdove Slovenije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
sukcesivno po razdelilniku naročnika, naj-
kasneje 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 dobite na naslovu: Zavod za
gozdove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana. Dodatne informacije dobite pri
Joštu Jakša, Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana, faks 01/423-53-61.

Pri dvigu razpisne dokumentacije morajo
ponudniki predložiti dokazilo o vplačilu 5.000
SIT, ki mora vsebovati naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, dav-
čno številko, navedbo, ali je ponudnik zave-
zanec za DDV in številko javnega razpisa.

(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: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen), plačilo z virmanom na podračun šte-
vilka 01100-6030234244, sklic 101-934,
odprt pri Upravi za javna plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003 ob 12. uri, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
– sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 45 dni
od dneva potrditve računa, ki se izstavi 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): 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 predložiti obrazca
BON-1 in BON-2 oziroma ustrezno potrdilo
banke o izkazu poslovanja;

– ponudnik mora imeti minimalni skupni
prihodek v letu 2002 vsaj v višini ponudbe-
ne vrednosti;

– ponudnik v zadnjih šestih mesecih do
dneva sestavitve obrazca o plačilni sposob-
nosti ne sme imeti blokiranega računa, pre-
ko katerega poteka njegovo poslovanje;

– da je njegova ponudba veljavna vsaj
90 dni od dneva odpiranja ponudb;

– da nudi vsaj 45-dnevni plačilni rok;
– da nudi največ 14-dnevni dobavni rok;
– ponudbi priložen vzorec ponujenega

blaga;
– ostali pogoji so navedeni v razpisni do-

kumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 9. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (40 točk),
– odzivni čas na naročilo (5 točk),
– kakovost (55 točk).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 25. 4. 2003.
Zavod za gozdove Slovenije

Ob-93000
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna

pot 2, faks 01/423-53-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– zaščitni tulci, polni: (ca. 12 – 15 cm,

h = 1,2 m, 5.000 kosov;
– zaščitni tulci, polni: (ca. 12 – 15 cm,

h = 1,8 m, 1.500 kosov;
– zaščitni tulci, grobo mrežasti: reža

ca. 1,5 x 2,5 cm, (ca. 30 cm, h = 1,5 m,
22.000 kosov;

– zaščitni tulci, fino mrežasti: reža ca.
1 x 1-2 mm, (ca. 12 – 15 cm, h = 1,2 m,
15.000 kosov;

– zaščitni tulci, fino mrežasti: reža ca.
1 x 1-2 mm, (ca. 12 – 15 cm, h = 1,5 m,
22.000 kosov.

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

– sklop I: zaščitni tulci, polni: (ca. 12 –
15 cm, višina 1,2 m;

– sklop II: zaščitni tulci, polni: (ca. 12 –
15 cm, h = 1,8 m;

– sklop III: zaščitni tulci, grobo mrežasti:
reža ca. 1,5 x 2,5 cm, (ca. 30 cm, h = 1,5 m;

– sklop IV: zaščitni tulci, fino mrežasti:
reža ca. 1 x 1-2 mm, (ca. 12 – 15 cm,
h = 1,2 m,

– sklop V: zaščitni tulci, fino mrežasti:
zaščitni tulci, fino mrežasti: reža ca.
1 x 1-2 mm, (ca. 12 – 15 cm, h = 1,5 m.

Možne so ponudbe po posameznih sklo-
pih ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: vsi sklopi, franko kra-
jevna enota Zavoda za gozdove Slovenije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: celotna koli-
čina v enkratni dobavi, najkasneje 14 dni
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo dobite na naslovu: Zavod
za gozdove Slovenije – tajništvo, Večna
pot 2, Ljubljana. Dodatne informacije do-
bite pri Joštu Jakša, Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, faks
01/423-53-61.

Pri dvigu razpisne dokumentacije mo-
rajo ponudniki predložiti dokazilo o vplači-
lu 5.000 SIT, ki mora vsebovati naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponud-
nika, davčno številko, navedbo, ali je po-
nudnik zavezanec za DDV in številko javne-
ga razpisa.

(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: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen), plačilo z virmanom na transakcijski
račun, številka 01100-6030234244, sklic
101-933.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003 ob 11. uri, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
– sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 45 dni
od dneva potrditve računa, ki se izstavi 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): 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 predložiti obrazca
BON-1 in BON-2 oziroma ustrezno potrdilo
banke o izkazu poslovanja;
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– ponudnik mora imeti minimalni skupni
prihodek v letu 2002 vsaj v višini ponudbe-
ne vrednosti;

– ponudnik v zadnjih šestih mesecih do
dneva sestavitve obrazca o plačilni spo-
sobnosti ne sme imeti blokiranega računa,
preko katerega poteka njegovo poslovanje;

– da je njegova ponudba veljavna vsaj
90 dni od dneva odpiranja ponudb;

– da nudi vsaj 45-dnevni plačilni rok;
– da nudi največ 14-dnevni dobavni rok;
– priloženo potrdilo o raztržni trdnosti

ponujenega blaga;
– ponudbi priložen vzorec ponujenega

blaga;
– ostali pogoji so navedeni v razpisni do-

kumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 9. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (65 točk),
– odzivni čas na naročilo (5 točk),
– raztržna trdnost (30 točk).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 25. 4. 2003.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 931-7/2003 0705 Ob-93014
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava ekstra lahkega kurilnega
olja za potrebe javnih zavodov v Občini
Krško.

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

4. Kraj dobave: območje Občine Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za družbene dejavnosti, Ljudmila
Raušl, tel. 07/498-12-82.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 6. 2003 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2003 ob 12. uri, Občina Kr-
ško, sejna soba “E“.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno s predpisi o izvrševanju proračuna RS.

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

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:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

c) da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da zagotavlja v razpisni dokumentaciji

zahtevane količine ekstra lahkega kurilnega
olja, da zagotavlja kontrolo kakovosti ter da
bo naročene količine dostavljal direktno v
cisterne javnega zavoda,

g) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,

h) da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

i) da predloži izjavo banke, da mu bo iz-
dala bančno garancijo za dobro izvedbo del,

j) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-
sne dokumentacije,

k) da predloži pogodbo o skupnem na-
stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s pod-
izvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
ter za podizvajalce in partnerje predložiti
vse zahtevane dokumente iz razpisne doku-
mentacije,

l) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb, da-
tum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.

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: 25. 4. 2003.

Občina Krško

Št. 03/03 Ob-93022
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o. Domžale.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230

Domžale, faks 01/72-95-450, tel.
01/72-95-440.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
vozilo za pobiranje in odvoz odpadkov.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava naj-
kasneje 15. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Ma-
tej Kovačič, faks 01/72-95-450, tel.
01/72-95-440.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; TRR
18300-0012119440.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2003 do 9. 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: 5. 6. 2003 ob 11. uri na naslovu
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
Savska 34, 1230 Domžale – sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 11.
2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeni 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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost, izpolnjevanje dodatnih te-
hničnih zahtev, garancija, rok dobave, pla-
čilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Matej Kovačič, faks 01/72-95-450,
tel. 01/72-95-440.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o. Domžale

Ob-93062
1. Naročnik: Vrtec Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Vrtec Trbovlje,

Rudarska cesta 10a, Trbovlje, tel.
03/56-33-380, faks 03/56-33-387,
e-mail: marinka.bucar@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil v skupni letni ocenjeni vre-
dosti 20,000.000 SIT.
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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: predvidena je možnost oddaje ponudb
po posameznih skupinah živil za sukcesiv-
no dobavo:

1. sadje in zelenjava,
2. jabolka,
3. krompir,
4. zamrznjena zelenjava, sadje in drugi

proizvodi,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. sveže meso in mesni izdelki,
7. perutnina in izdelki iz perutnine,
8. zamrznjene ribe,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. jajca,
11. moka, mlevski izdelki, kaše,
12. testenine in keksi,
13. sokovi, sadne pijače, voda,
14. konzervirano sadje in zelenjava,
15. čaji,
16. splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Trbovlje, central-

na kuhinja, Rudarska cesta 10a, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, trajanje dve leti
od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
rega se lahko zahteva razpisna dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo prejmete v tajništvu Vrtca Tr-
bovlje, Rudarska cesta 10a, Trbovlje, vsak
delovnik od 8. do 14. ure. Dodatne infor-
macije: Jerica Polc, tel. 03/56-33-384.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 5. 2003
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.080 SIT (20% DDV v
ceni), znesek ponudniki nakažejo na tran-
sakcijski račun št. 01329-6030642451.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Trbovlje, Rudarska cesta
10a, Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 5. 2003 ob 10. uri, v prostorih –
na upravi Vrtca Trbovlje, Rudarska cesta
10a, Trbovlje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od iz-
daje računov, ostali pogoji so opredeljeni 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: opredeljena so v razpi-
sni dokumentaciji.

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

sprejemu ponudbe: po poteku roka za od-
dajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, dosedanje izkušnje, refe-
rence na področju javnih razpisov, posebne
ugodnosti ponudnika, plačilni roki. Kriteriji
za ocenitev ponudb so razvidni iz razpisane
dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 32-33 z
dne 5. 5. 2001, Ob-48040.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2003.

Vrtec Trbovlje

Št. 41405-00025/2003 0400 01 Ob-93063
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. 22-010, faks
22-01-293.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža kuhinjske opreme za potre-
be osnovnih šol in vrtcev na področju
Mestne občine Maribor (ocenjena vre-
dnost brez DDV je 12,000.000 SIT).

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

1. kuhinjska oprema za potrebe OŠ Ra-
da Robiča Limbuš,

2. kuhinjska oprema za potrebe OŠ Mar-
tina Konšaka Maribor,

3. kuhinjska oprema za potrebe Borisa
Kidriča Maribor,

4. kuhinjska oprema za potrebe Vrtca
Koroška vrata Maribor,

5. kuhinjska oprema za potrebe Vrtca
Studenci Maribor,

6. kuhinjska oprema za potrebe Vrtca
Tezno Maribor.

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

variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 20. 7.
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, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.

(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,
z namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – Kuhinjska oprema za osnovne šole in
vrtce“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-

lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003, ob 11.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: so za-
htevana, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 15. 7. 2003, 6. 6.
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: 25. 4. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 41405-00004/2003 0400 01 Ob-93064
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za telovadnico za
potrebe Osnovne šole Draga Kobala,
Tolstojeva ul. 3, Maribor (ocenjena vre-
dnost brez DDV je 27,450.000 SIT).

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola Draga Ko-
bala, Tolstojeva ul. 3, Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 7.
2003 do 10. 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, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.

(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
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št. 01270-0100008403, v višini 5.000 SIT,
z namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – OŠ Draga Kobala – oprema“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 5. 2003, ob 13.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: so za-
htevana, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 7. 2003, 2. 6.
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: 25. 4. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 10/03 Ob-93067
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje 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) Vrsta in količina blaga: dobava
kabelskih montažnih transformatorskih
postaj (TP) 20/0,4 kV ter opreme s.n.
in n.n.:

– sklop 1: ohišja za kabelske montažne
TP 20/0,4 kV,

– sklop 2: n.n. razdelilna polja (celice),
– sklop 3: s.n. stikalni bloki – klasične

izvedbe,
– sklop 4: s.n. stikalni bloki – SF6 iz-

vedbe,
– sklop 5: prenapetostni odvodniki s.n.,
– sklop 6: konzole za gole in polizolira-

ne vodnike,
po specifikacijah v Tehničnih razpisnih

pogojih te razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: eventualne delne ponudbe so možne,
vendar se morajo tedaj nanašati na:

– razpisne sklope št. (1, 2, 3 in 4), ali
– samo na razpisni sklop št. 5 ali 6, ali
– poljubno kombinacijo razpisnih sklo-

pov (1+2+3+4), 5 in 6.
Ponudba mora vsakokrat obsegati vse

razpisano blago takih sklopov, delnih po-
nudb za samo del posameznega razpisne-
ga sklopa ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega bla-
ga je v skladišča – nadzorništva kupca, ozi-
roma tudi gradbišča TP, opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji za vsak sklop posebej.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant blaga,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za
posamezni razpisni sklop.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naro-
čanje blaga, s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi po-
godbe.

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.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 4. junija
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljub-
ljana, d.d. št.: 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-10-03, z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 4. junija 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, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 10/03 –
Ponudba dobavo kabelskih montažnih tran-
sformatorskih postaj (TP) 20/0,4 kV ter
opreme s.n. in n.n. – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. junija
2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56 v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predloži-
ti podpisano in žigosano pooblastilo za za-
stopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini: 500.000 SIT,
če se ponudba nanaša na razpisni sklop 5
ali 6 (torej na 1 razpisni sklop), oziroma
1,000.000 SIT v vseh ostalih primerih.

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:

– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,

– 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
zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, 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 delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih,
prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v
skladu s predpisi RS, ne starejše od 30
dni,

– BON 1 za zadnje poslovno leto, ki ni
starejši od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena
vrednost presega 50 mio SIT,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,

– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (po predloženem
vzorcu v razpisni dokumentaciji),

– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o
posredovanju tehničnih informacij,
zagotovitvi garancij in servisiranju,

– pisno izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,

– pisno izjavo ponudnika, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti
in usposobljenosti,

– dokazilo (referenčno potrdilo) o že
izvedenih dobavah opreme posameznega
razpisnega sklopa, za katerega daje po-
nudbo vsaj dvema različnima kupcema v
zadnjih petih letih,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja dru-

gih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani le do-
kumenti, ki bodo predloženi v originalu ali
kot fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri ve-
rodostojnost fotokopiranih dokumentov
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izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo
sklepa o oddaji naročila izbranemu ponud-
niku. Za izhodišče določitve starosti
dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% 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
posredovani do 29. maja 2003.

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

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 45 Ob-93071
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00,
telefaks 02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža opreme v dvorani,
avli in mali sejni sobi v objektu PLC Ma-
ribor.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe, predvideni zaključek del: do
1. 9. 2003.

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. 02/449-23-05.

(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: 2. 6. 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: 3. 6. 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, ponudnik v letu 2002 ni smel imeti ma-
njši promet od mnogokratnika 3 ponudbe-
ne vrednosti, da ni dal zavajajočih podat-
kov, glede zahtev iz te točke, da je predlo-
žen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije, če blago ne ustre-
za 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 15. 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: 25. 4. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 48 Ob-93072
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška strojna oprema – širitev UPO.

– sklop 1: 45 kosov delovnih postaj, 5
kosov strežnikov, 2 kosa IP console switch,

– sklop 2: 40 kosov potrjevalcev doku-
mentov,

– sklop 3: 45 kosov tiskalnikov računov,
– sklop 4: 50 kosov tiskalnikov nalepk

črtne kode,
– sklop 5: 80 kosov laserskih čitalcev

črtne kode,
– sklop 6: 155 kosov laserskih tiskalni-

kov in prednastavitev lastnosti opreme po
naročnikovih zahtevah, storitve postavitve,
inštalacije, konfiguracije v UPO okolje in
test delovanja za opremo, dobava in izved-
ba storitev.

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

4. Kraj dobave: približno 180 lokacij po
Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Sektor za in-
vesticije in nabavo – Alenka Mihurko – tel.
02/449-23-05.

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

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

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

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

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

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

Sklop 1 – računalniki: ponudnik mora
imeti pri korporaciji Microsoft status Certifi-
ed Partner; ponudnik mora imeti pri princi-
palu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja
ustrezen status na nivoju sistemskega distri-
buterja ali integratorja. (status System Re-
seller ali podobno); ponudnik mora imeti pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na področju servisi-
ranja. (status pooblaščenega serviserja ali
podobno); ponudnik mora imeti pri princi-
palu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja
ustrezen status na področju servisiranja.
(status pooblaščenega serviserja ali podo-
bno); ponudnik mora imeti vsaj 2 redno za-
poslena delavca s certifikatom Microsoft
Certified System Enginner; ponudnik mora
imeti vsaj 1 redno zaposlenega certificira-
nega strokovnjaka s strani principala strež-
niške opreme na področju postavitve strež-
nikov; oprema oziroma modeli, ki so pred-
met ponudbe morajo biti na HCL listi za
W2K in WXP Pro oziroma ustrezna izjava o
preizkušenem in brezhibnem delovanju na
navedenih operacijskih sistemih.

Sklop 2 – potrjevalec dokumentov, sklop
3 – tiskalnik računov, sklop 4 – laserski
tisklanik nalepk črtne kode, sklop – 5 la-
serski čitalec črtne kode, sklop 6 – laser-
ski tiskalnik: ponudnik mora biti pooblaščen
prodajalec za opremo, ki jo ponuja; ponud-
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nik mora imeti pri principalu sistemske stroj-
ne opreme, ki jo ponuja ustrezen status na
področju servisiranja. (status pooblaščene-
ga serviserja ali podobno); ponudnik bo pre-
dal opremo po preteku garancijske dobe v
vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naroč-
nika. Tudi v času garancije bo naročnikov
pogodbeni izvajalec za vzdrževanje spreje-
mal prijave napake s strani naročnika in po
potrebi opremo predal v popravilo ponud-
niku; ponudnik mora imeti vsaj 2 redno za-
poslena delavca s certifikatom o tehničnem
znanju na področju vzdrževanja in servisira-
nja za opremo, ki jo ponuja; oprema oziro-
ma modeli, ki so predmet ponudbe morajo
biti na HCL listi za NT4, W2K in WXP Pro;
oziroma ustrezna izjava o preiskušenem in
brezhibnem delovanju na navedenih opera-
cijskih sistemih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpi-
ranja ponudb; predvideni datum odločitve
2. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop 1: cena 70%, tehnične in fun-

kcionalne lastnosti 20%, strokovnost – ka-
der 5% in strokovnost – podjetje 5%;

– sklop 2, 3, 4 in 5: cena 70%, skla-
dnost 30%; sklop 6 cena 80%, stroški izpi-
sa 20.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 22 Ob-93095
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Se-
žana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
sko blago.

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

03. zdravila,
04. medicinski potrošni material,
05. laboratorijski potrošni material.
03. zdravila, orientacijska vrednost:

55,601.000 SIT.
Naročnik bo oddal naročilo po artiklih za

vsak posamezen sklop blaga.
Da bo ponudba pravilna, mora ponudnik

ponuditi določeno količino (v %) artiklov iz
predračuna najmanj za en sklop, in sicer:
60% artiklov za sklop 03. zdravila; 70% ar-
tiklov za sklop 04. medicinski potrošni ma-
terial; 80% artiklov za sklop 05. laboratorij-
ski potrošni material.

Za artikle, ki so pred imenom označeni z
oznako (*) pa velja, da jih je mogoče ponu-
diti tudi posamično oziroma brez omejitev
in ne le v določenem obsegu, ki je sicer
predviden za določen sklop blaga.

03. zdravila, ocenjena vrednost:
55,601.000 SIT,

04. medicinski potrošni material, oce-
njena vrednost: 31,982.000 SIT,

05. laboratorijski potrošni material, oce-
njena vrednost: 7,087.000 SIT.

Skupna ocenjena vrednost medicinske-
ga blaga za vse tri sklope, vključno z DDV
je 94,670.000 SIT.

4. Kraj dobave: skladišče kupec-naroč-
nik, Cankarjeva 4, Sežana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 7.
2003, zaključek 30. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo lahko dvignete v računo-
vodstvu bolnišnice, dodatne informacije
nudi Zdravko Gomizelj, tel., faks
05/734-13-02.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega dneva za oddajo ponudb,
in sicer od ponedeljka do petka, med 8. in
11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT na-
kažete na transakcijski račun
01100-6030278861, Bolnišnica Sežana, ali
plačate neposredno na blagajni računovod-
stva.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki mora-
jo predložiti ponudbo do 2. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Bolnišnica za zdravljenje in re-
habilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in po-
daljšano splošno-bolnišnično nego Sežana,
Cankarjeva 4, 6210 Sežana (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 6.
2003 ob 9.30, v sobi direktorice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora k ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe, če ta presega z zako-
nom določeno vrednost.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni od prevzema blaga - skladi-
šče kupec, na podlagi dobavnice.

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: so še naslednji:

– dostava blaga iz skupine 03. zdravila
je dnevno, oziroma najpozneje v 48 urah
od naročila, za vse ostalo blago pa najmanj
1-krat tedensko, s fco. skladišče naročnika
- razloženo, do 8. ure,

– da je v zadnjih treh letih dobavil blago
najmanj petim pogodbenim partnerjem,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga, za katere je podal ponudbo,

– da ima organizirano lastno službo kon-
trole kakovosti,

– da zagotavlja 60-dnevni plačilni rok,

– da predloži potrdilo poslovne banke,
ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran,

– da je blago, ki ga ponuja v ponudbi,
I. kvalitetnega razreda,

– da sprejema pogoje iz razpisne doku-
mentacije,

– da ima parafiran vzorec kupoprodajne
pogodbe iz razpisne dokumentacije,

– da ni dal zavajajoče podatke.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 31. 8. 2003, naročnik bo odločil o
sprejemu ponudb v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena na enoto - artikel.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Bolnišnica Sežana

Št. 22 Ob-93096
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Se-
žana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 01. živila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: skupina blaga 01. živila je predvidena
za oddajo blaga v celoti ali po posameznih
podsklopih:

01.01. splošno prehrambeno blago,
ocenjena vrednost: 7,500.000 SIT,

01.02. sadje in zelenjava, orientacijska
vrednost: 6,000.000 SIT,

01.03. meso in mesni izdelki, ocenjena
vrednost: 13,000.000 SIT,

01.04. mleko in mlečni izdelki, ocenje-
na vrednost: 4,500.000 SIT,

01.05. kruh in pecivo, ocenjena vred-
nost: 1,500.000 SIT.

Ocenjena vrednost naročila v celoti za
vse sklope je 32,500.000 SIT, vključno z
DDV.

Da bo ponudba pravilna, lahko ponud-
nik ponudi blago v celoti za vse podsklope
ali samo za nekatere podsklope v celoti,
najmanj, kar še lahko ponudi pa je blago
enega podsklopa v celoti. Artikle, ki so pred
imenom označeni z oznako (*) pa lahko po-
nudnik ponudi tudi posamično (kot npr. pe-
rutnina, oziroma ribe iz podsklopa 01.03
meso in mesni izdelki).

4. Kraj dobave: fco skladišče naročnik -
kupec, Cankarjeva 4, 6210 Sežana - razlo-
ženo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 7.
2003, zaključek 30. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: raz-
pisno dokumentacijo lahko dvignete v ra-
čunovodstvu bolnišnice, dodatne infor-
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macije nudi Zdravko Gomizelj, tel., faks
05/734-13-02.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
pa do konca razpisa, in sicer od ponedeljka
do petka med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 10.000 SIT
nakažete na transakcijski račun
01100-6030278864, Bolnišnica Sežana,
ali plačate v gotovini neposredno na bla-
gajni računovodstva.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudniki mo-
rajo predložiti ponudbo do 2. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Bolnišnica za zdravljenje in re-
habilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in po-
daljšano splošno-bolnišnično zdravljenje
Sežana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana (taj-
ništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 6.
2003 ob 10.30, v sobi direktorice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo za resnost ponudbe morajo
priložiti ponudniki, katerih skupna vrednost
ponudbe presega z zakonom določeno
vrednost.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok za blago je 60 dni od prevzema blaga
na podlagi dobavnice.

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: so še naslednji:

– dnevna dostava blaga (razen nedelje
in praznika);

– čas dobave blaga za podsklope:
01.04. mleko in mlečni izdelki ter 01.05.
kruh in pecivo je zjutraj do 7. ure; za 01.02.
sadje in zelenjavo do 9. ure; za 01.02. splo-
šno prehrambeno blago in 01.03. meso in
mesni izdelki do 12. ure;

– da zagotavlja dnevne in letne količine
blaga, ki je predmet ponudbe,

– da zagotavlja 60-dnevni plačilni rok,
– da ima organizirano lastno službo kon-

trole kakovosti,
– da zagotavlja blago, ki je predmet jav-

nega naročila, I. kakovostnega razreda,
– da je v zadnjih treh letih dobavljal bla-

go najmanj petim pogodbenim partnerjem,
– da predloži potrdilo poslovne banke,

ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran,

– da predloži parafiran vzorec kupopro-
dajne pogodbe iz razpisne dokumentacije,

– da sprejema pogoje iz razpisne doku-
mentacije,

– da ni dal zavajajočih podatkov.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo ve-
ljati do 31. 8. 2003. O ponudbah bo na-
ročnik odločil v 15 dneh po dnevu odpira-
nja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena cena za posamezen
podsklop.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Bolnišnica Sežana

Št. 75/03 Ob-93186
1. Naročnik: Zdravstveni dom Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 1,

1410 Zagorje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup re-

ševalnega vozila reanmobila z vso opre-
mo, ki jo predpisuje Pravilnik o službi nujne
medicinske pomoči (Uradni list RS, št.
77/96).

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

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Za-
gorje.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
čas dobave bo določen v pogodbi z izbra-
nim ponudnikom.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu ZD Zagorje, Cesta zma-
ge 1, 1410 Zagorje, tel. 03/56-55-000,
faks 03/56-64-616 - kontaktna oseba: Bo-
jana Galuf.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
7. do 14. ure do vključno 14. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT nakažite na
TRR št. 01342-6030925151 pri UJP Ljub-
ljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu naroč-
nika do 9. 6. 2003 do 11. ure in bodo pra-
vilno označene. Ponudbe poslane po pošti
so pravočasne, če prispejo na naslov na-
ročnika do zahtevanega datuma in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZD Zagorje, Cesta zmage 1,
1410 Zagorje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 9. 6. 2003 ob 12. uri v
sejni sobi ZD Zagorje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so na-
vedeni 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 Zako-
na o javnih naročilih: poleg pogojev po
41. in 43. členu ZJN, mora zagotavljati po-
nudnik skozi odzivni čas za servise, garan-

cijo in reference svojo usposobljenost za
dobavo blaga.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončanja pogodbenih obveznosti.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je najpozneje 13. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z 21. členom ZJN bo strokovna komisija
pri ocenjevanju ponudb uporabila nasled-
nja merila: najnižja končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 10/2003 Ob-93200
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
specialnega večnamenskega komunal-
nega vozila.

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

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

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

zaključka ali trajanja dobave: v skladu z
razpisno dokumentacijo.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 3. 6. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 3. 6. 2003 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 6.
2003 ob 10. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba
št. 118/I).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 7. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije v zvezi z jav-
nim naročilom so na voljo vsak delovni dan
med 8. in 9. uro pri Emilu Novaku, tel.
02/45-00-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2003.

Nigrad d.d. Maribor

Št. 9/2003 Ob-93201
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
strojne in programske opreme za nad-
gradnjo računalniškega sistema.

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

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

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

zaključka ali trajanja dobave: v skladu z
razpisno dokumentacijo.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 3. 6. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 3. 6. 2003 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 6.

2003 ob 9. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba
št. 118/I).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo blago, ki je predmet razpisa pla-
čal v 60 dneh po prevzemu blaga in preje-
mu računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 7. 2003.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2003.

Nigrad d.d. Maribor

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

gradnje po odprtem postopku

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

Ob-92877
1. Naročnik: Ljudska univerza Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Ljudska univerza

Murska Sobota, Slomškova 33, 9000 Mur-
ska Sobota, tel. 02/536-15-60, faks
02/532-16-24, e-mail: ljudska.univer-
za.m-sobota@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija in rekonstrukcija z delno nadzidavo
dela obstoječega poslovnega objekta v
Murski Soboti.

(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: Murska Sobota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 14. 7.
2003, dokončanje 25. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Statikon
d.o.o., Slovenska 25, 9000 Murska Sobo-
ta, kontaktna oseba Pirling Tomislav, univ.
dipl. inž. gradb., tel. 02/534-88-10 (med
8. in 12. uro).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 4. 2003
do 9. 5. 2003 med 8. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT + DDV na tran-
sakcijski račun št. 02340-0014173247 NLB
d.d., Divizija Pomurje, podjetja Statikon d.o.o.,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ljudska univerza Murska Sobota,
Slomškova 33, 9000 Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 6. 2003 ob 10.30 v prostorih
Ljudske univerze Murska Sobota, Slomško-
va 33, 9000 Murska Sobota.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% orientacijske ce-
ne investicije.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): pogodba z navedbo
odgovorne osebe glavnega izvajalca in vsemi
podizvajalci z imeni odgovornih oseb.

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: opisani v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od predaje ponudbe, orientacijski rok
obvestila o izbiri: 16. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: poda-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: orientacijska investicijska vrednost
35,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2003.

Ljudska univerza Murska Sobota

Ob-92881
1. Naročnik: Občina Komenda.
2. Naslov naročnika: Zajčeva cesta 23,

1218 Komenda, tel. 01/834-32-10, faks
01/834-13-23.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
prizidka k Osnovni šoli Komenda.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Komenda.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek septem-
ber 2003, zaključek julij 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Loka-
invest d.o.o.- tajništvo, Kapucinski trg 7,
4220 Škofja Loka pri Irmi Ušeničnik, do-
datne informacije Peter Guzelj, tel.
04/506-09-00.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije v višini 15.000 SIT nakazati na
transakcijski račun podjetja Lokainvest
d.o.o. 07000 - 0000030645.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbo
predložiti do 3. 6. 2003, najkasneje do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Lokainvest d.o.o., tajništvo, Ka-
pucinski trg 7, 4220 Škofja Loka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v vredno-
sti 5% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situ-
acij. Rok plačila minimalno 60 dni od potr-
ditve situacije, 20% plačila po opravljeni
primopredaji del. Rok plačila najmanj 60
dni od opravljenega primopredajnega za-
pisnika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbo v skla-
du z razpisno 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 Zako-
na o javnih naročilih: skladno z določili
razpisnih pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
120 dni od dneva odpiranja ponudb, pred-
viden rok o sprejemu ponudbe je 20 dni od
dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 točk, garancijska doba 10 točk, referen-
ce 10 točk, plačilni pogoji 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2003.

Občina Komenda

Št. 02/03 Ob-92914
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: sanaci-
ja kanalizacije na Gorici v Velenju - Ka-
nal 1.

(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: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek 30. 6. 2003, rok dokončanja - kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Mira Kokot, tel.
03/896-11-76, 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 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 Mira Kokot.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 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: 24. 4. 2003.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 1/03 Ob-92961
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. julija 106,

2241 Sp. Duplek, telefaks 02/681-94-71,
elektronski naslov: obcina.duplek@du-
plek.si, tel. 02/681-41-01.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja I. faze čistilne naprave Sp. Duplek s
pripadajočo kanalizacijo – kapacitete
500 PE.

(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: Sp. Duplek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali časa izvedbe: junij – julij
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Du-
plek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek,
tel. 02/681-41-01, Franc Beber ali Miha
Glavič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure do izteka roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 10.000 SIT
se nakaže na EZR št. 01226 100008522.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbe
morajo biti predložene ne glede na vrsto
prenosa do ponedeljka, 26. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, 2241 Sp. Duplek. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo I. faze
čistilne naprave Sp. Duplek s pripadajočo
kanalizacijo“. Na hrbtni strani mora biti na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 5. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Duplek.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od vrednosti javnega
razpisa. Garancija mora biti veljavna do
27. 6. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna za
leto 2003 in 2004.

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve s
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do konca septembra 2003. Naročnik
bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel
predvidoma 28. 5. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 85%, reference 5%, plačilni rok
5%, garancija 5%; podrobneje so merila
opredeljena 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: 24. 3. 2003.

Občina Duplek

Ob-92963
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

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

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

kanalizacije Dolenja vas.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

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

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

4. Kraj izvedbe: Dolenja vas, Občina
Prebold.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: izvedba 1. faze
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
del glede na finančna sredstva naročnika.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, Ža-
lec, Polona Barič, univ. dipl. biol.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 5. 2003
do 12. 5. 2003 po predhodni najavi.

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

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

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

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

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora v ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, kar je 3% od ocenjene vre-
dnosti. Trajanje garancije je do 20. 7. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detajl-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 7. 2003 in 16. 6.
2003.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Javno komunalno podjetje Žalec
d.o.o.

Št. 08401-1/03-4/1 Ob-92965
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik, faks 01/83-18-119, an-
ton.kamin@kamnik.si, tel. 01/83-18-105.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža opreme za Osnovno šolo Ma-
rije Vere.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kamnik, Duplica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij 2003, julij
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti, Občina Kamnik,
Glavni trg 24, Kamnik, Anton Kamin, Vegel
Katja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
četrtka od 8. do 15. ure, v petek od 8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 30.000 SIT na tran-
sakcijski račun Občine Kamnik številka
01243-0100002257.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003 ob 11. uri, sejna soba

št. 17 Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni po prejemu računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve pa je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena 70%,
b) garancijski rok 10%,
c) rok dobave 15%,
d) reference 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Anton Kamin (tel. 01/83-18-105,
83-18-142).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Občina Kamnik

Št. 2/2003 Ob-92970
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. julija 106,

2241 Sp. Duplek, tel. 02/681-41-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

vrtca pri Osnovni šoli Duplek z rekon-
strukcijo kuhinje in kotlovnice v šoli ter
izgradnja čistilne naprave za potrebe šo-
le in vrtca.

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

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

4. Kraj izvedbe: Sp. Duplek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek 20. 6.
2003, dokončanje 1. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občinski urad
občine Duplek, Milena Ropoša.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na voljo v Občinskem uradu
občine Duplek od 7. 5. 2003 do zadnjega
dne za oddajo ponudbe. V tem času je mož-
no tudi pregledati projektno dokumentacijo
za gradnjo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
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jo je potrebno plačati 5.000 SIT, ki jih pre-
vzemnik razpisne dokumentacije plača na
transakcijski račun Občine Duplek pri Ban-
ki Slovenije, št. rač. 01226-010008522.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati do 27. 5. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, 2241 Sp. Duplek, označeno na način,
kot je to določeno v razpisni dokumentaciji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 5. 2003 ob 13. uri v
prostorih Občinskega urada občine Duplek.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi predložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ocenje-
ne vrednosti del. Garancija mora veljati do
30. 6. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 60 dni po potrditvi
situacije, ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo le z enim ponudnikom.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 7. 2003. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 5. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 83%,
– reference 7%,
– dolžina garancije za kvaliteto opravlje-

nega dela 5%,
– rok plačila 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ostale informacije o javnem naročilu
so razvidne iz razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2003.

Občina Duplek

Št. 01-353-31/97 Ob-92979
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3,1310 Ribnica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

severne servisne ceste in komunalne in-
frastrukture v Obrtni coni Breg pri Ribni-
ci I. 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: Breg pri Ribnici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 30. 6. 2003
do 30. 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. 837-20-07.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno 17. 6.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plačljivo na
žiro račun številka 01304-0100005476.
Dokazilo o plačilu mora biti priloženo po-
nudbi.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 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: 17. 6. 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
ponudba in predvideni datum o sprejemu
ponudbe: od 17. 6. 2003 do 9. 7. 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: 23. 4. 2003.
Občina Ribnica

Št. 04/03 Ob-93023
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 v
Trzinu (Jemčeva cesta, Trzinska in Ha-
batova ulica, cesta za Hribom).

(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: Trzin.
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: 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: 12.000 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 po-
trebno predložiti ponudbo: 5. 6. 2003 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2003 do 10. ure.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 20. 9.
2003.

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

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

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: 20. 9. 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: 24. 4. 2003.

Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Št. 03/320640 Ob-93074
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljub-
ljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: GOI dela
in oprema pri obnovi kuhinje v vrtcu Ci-
ciban, enota Ajda, Gogalova ulica 16,
Ljubljana.

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

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

4. Kraj izvedbe: Gogalova ulica 16,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 28. junij 2003 –
31. avgust 2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame po predhodni
najavi, od 6. 5. 2003 od 9. do 12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do srede, 4. juni-
ja 2003 do 11. ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za
GOI dela in opremo kuhinje v vrtcu Ciciban,
enota Ajda, Gogalova 16, Ljubljana“. Na hrb-
tni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb 4. junija
2003 ob 11.15, na naslovu: MOL, Oddelek
za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Resljeva 18, Ljubljana, II. nadstropje
– sejna soba.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: pov-
prečna cena vseh veljavnih ponudb zmanj-
šana za 4%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 41405-00048/2003 0400 01 Ob-93080
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
centralnega ogrevanja v objektih OŠ Sla-

ve Klavore, Štrekljeva 31, Maribor, OŠ Gu-
stava Šiliha, Majcigerjeva 31, Maribor, OŠ
Tabor I, Arnolda Tovornika 21, Maribor,
OŠ Tabor II, Klinetova 18, Maribor, OŠ
Maksa Durjave, Ruška cesta 15, Maribor,
objekt Zveze prijateljev mladine Maribor,
Razlagova 16, Maribor (ocenjena vrednost
brez DDV znaša 17,000.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: 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 22. 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, 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 tran-
sakcijski račun št. 01270-0100008403, v
višini 5.000 SIT, z namenom nakazila “Pri-
stojbina za javni razpis - obnova centralne-
ga ogrevanja“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 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: 27. 5. 2003, ob 13. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vajo se finančna zavarovanja – opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.

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: 15. 7. 2003, 10. 6.
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: 25. 4. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 535 Ob-93088
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in razširitev rezervoarskega
prostora v skladišču naftnih derivatov
Ortnek II. faza, ki obsega: gradbena, in-
stalacijska, zaključna dela in montažo opre-
me za naslednje objekte:

– nadzemne kovinske rezervoarje pro-
stornine 20.000 m3 s pripadajočo opremo,

– nadzemni kovinski rezervoar prostor-
nine 10.000 m3 s pripadajočo opremo,

– tehnološke cevovode z navezavo na
I. fazo projekta Ortnek,

– elektroinstalacije za jaki in šibki tok,
elektromotorni pogon, razsvetljavo, gretje,
ozemljitev, strelovod,

– odvodnjavanje tehnoloških in meteor-
nih vod,

– protipožarna zaščita (hidrantno omre-
žje, pripravo mešanice za gašenje, stabilne
protipožarne naprave),

– razširitev upravljanja in računalniškega
vodenja (črpalk, meritev nivojev in tempera-
tur v rezervoarjih),

– zunanja ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljivost za vse skupaj.

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

4. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del v juniju ali juliju 2003, dokonča-
nje del predvidoma v začetku leta 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije.

Kontaktna oseba: Bojan Strašek,
(01/589-73-82 ali 031-633-605).

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 15. 5. 2003. Kon-
čni rok za dvig razpisne dokumentacije je do-
ločen zato, da bi potencialni ponudnik še pra-
vočasno prejel dodatna pojasnila, ki bi jih za-
htevali ostali ponudniki, ki so razpisno doku-
mentacijo dvignili skladno z 2. točko 24. člena

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 70.000 SIT (vključno
z DDV), z virmanom na TRR št.
01100-6030230073 pri UJP Ljubljana, s
pripisom “Ortnek - II. faza“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
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ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu naroč-
nika do 26. 5. 2003 do 9. ure in bodo
pravilno označene. Ponudbe poslane po
pošti so pravočasne, če prispejo na naslov
naročnika – v tajništvo, do navedenega da-
tuma in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih
Poslovnega centra – sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 85,000.000 SIT z ro-
kom veljavnosti do 6. 8. 2003.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg pogojev po 41. in
43. členu zakona, mora ponudnik skozi re-
ference (kar je detajlno opredeljeno v razpi-
sni dokumentaciji) izkazati svojo usposob-
ljenost za izvajanje razpisanih del: gradnjo
ali rekonstrukcijo rezervoarjev, tehnološke
instalacije (strojni in elektro del) ter krmilje-
nje manipulacije tekočih medijev.

Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
naročnik zadostiti tudi določilom 22. člena
Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št.
60/95 in 38/99).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do za-
četka veljavnosti pogodbe. Predvideni datum
odločitve o izbiri izvajalca je 6. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60% in rok izvedbe 40%. Način
točkovnega vrednotenja vsakega od nave-
denih meril, za katere veljajo zgoraj nave-
deni korelacijski faktorji, je opredeljen v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo ponudnikom, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo, omogočil
ogled gradbišča 9. 5. 2003 in projektne
dokumentacije PZI.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: objava predhodnega razpisa
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 31
z dne 28. 3. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 04/2003 Ob-93092
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kana-

lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, email: vodovod-kanalizaci-
ja@vo-ka-celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava,
instalacija in servisiranje opreme za
ozoniranje vode v Medlogu.

(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: predmet na-
ročila je dobava opreme za ozoniranje. Iz-
brani izvajalec bo moral izdelati projekte
strojnih inštalacij, elektro inštalacij z nad-
zornim sistemom ter dobaviti opremo in iz-
vesti sprojektirana dela.

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: mesec septem-
ber 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije v obliki
pisnih vprašanj naslovite na Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje, faks 03/42-50-360. Naročnik name-
rava organizirati sestanek s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 9. 6. 2003
med 8. in 11. uro s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa
tudi po pošti ob predhodni predložitvi potr-
dila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 10.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št. 06000-0141786072 pri
Banki Celje d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do torka, 27. 5.
2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda, dne 28. 5. 2003 ob 9. uri v
sejni sobi podjetja Vodovod - kanalizacija,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: izvajalec mora
imeti ustrezne reference, sicer se ponud-
ba izloči.

Izvajalec mora biti primeren v smislu do-
ločil 16. točke te objave. Kolikor se ugoto-

vi, da izvajalec ni primeren v smislu določil
16. točke te objave, se ponudba ne oce-
njuje.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po izstavitvi, predvideni datum odlo-
čitve 12. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. Najnižja cena
Najugodnejša ponudba bo tista, pri ka-

teri bo seštevek nabavne cene in obratoval-
nih stroškov najnižji. Navodila za pripravo
ponudbe so v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: investitor si pridržuje pravico, da
zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta
pri realizaciji dosedanjih investicij v vlogi
glavnega izvajalca ali v vlogi podizvajalca
izkazal kot neprimeren izvajalec v smislu
upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete iz-
vedenih del, spoštovanja projektne doku-
mentacije in navodil nadzora ter zagotav-
ljanja varnega dela.

Naročnik namerava organizirati sestanek
s ponudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 13/03 Ob-93176
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si

3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-
va strelovodne vrvi z OPGW optičnim ka-
blom na daljnovodu DV 2x110 (20) kV
Domžale–Kamnik.

(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: trasa daljnovoda Dom-
žale-Kamnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je mesec junij 2003 in dokonča-
nje teh del predvidoma v treh mesecih po
podpisu pogodbe.

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.
01/23-04-320, 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 27. maja
2003, in sicer vsak delovni dan od 8. ure
do 14. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljub-
ljana, d.d. št.: 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-13-03, z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 27. maja 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis št. JN
13/03 – Ponudba za zamenjava
strelovodne vrvi z OPGW optičnim kablom
na daljnovodu DV 2x110 (20) kV Domžale–
Kamnik – Ne odpiraj“

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. maja
2003, ob 13.30 v sejni sobi družbe Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 700.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.

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

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

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
 redni izpis registracije ponudnika pri

pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje,
– obrtno dovoljenje ponudnika ali

eventualnega podizvajalca pristojne Obrtne
zbornice, kjer ima svoj sedež za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila,

 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 zadnjih
5 letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem ali taka
sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

 dokazilo o poravnanih davkih,
prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v
skladu s predpisi RS, ne starejše od 30
dni,

 BON 1 za zadnje poslovno leto po-
nudnika, ne starejši od 30 dni,

 neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji (če njegova ponudbena vrednost
presega 50 mio SIT),

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 700.000 mio SIT,

– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (po predloženem
vzorcu v razpisni dokumentaciji),

– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),

– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o
posredovanju tehničnih informacij,
zagotovitvi garancij in vzdrževanju,

– dokazilo ponudnika ali eventualnega
podizvajalca, da razpolaga s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi ali drugimi pravicami
v zvezi s ponudbom,

– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

– pisno izjavo ponudnika, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,

– pisno izjavo ponudnika o seznanitvi in
soglasju s pogoji montaže,

– pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če ponud-
nik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem
ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik
pravočasno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,

– pisno izjavo ponudnika, oziroma
njegovega eventualnega podizvajalca o
usposobljenosti in sposobnosti,

– terminski plan dobave in montaže
optičnega kabla na relaciji RTP Domžale –
RTP Kamnik,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih

pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotokopije
ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik
si vzame pravico, da po lastni presoji
naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih
dokumentov izbranega ponudnika, in sicer
pred izdajo sklepa o oddaji naročila izbranemu
ponudniku. Za izhodišče določitve starosti
dokumentov se upošteva datum odpiranja
ponudb.

Pridobitev dokumentov pod oznako 
velja tudi za eventualnega podizvajalca in
morajo biti predloženi v originalu ali kot
fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani.
V ponudbeni dokumentaciji morajo biti
razvrščeni po gornjem vrstnem redu.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (65%

delež),
– reference izvajalca montaže (15%

delež),
– reference dobavitelja kabla (7% delež),
– rok plačila (5% delež),
– garancijski rok (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika (3%

delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni doku-
mentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna
pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo
naročniku posredovane do 21. maja 2003.

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

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 41405/00216/2002 0400 01 Ob-93203
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
razdelilne kuhinje, sanitarij, garderob
in hodnika v Vrtcu Tezno Maribor, Eno-
ta Pedenjped, Ul. Heroja Nandeta 3,
Maribor (ocenjena vrednost 10,000.000
SIT).

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

1. sklop: obnova razdelilne kuhinje v Vrt-
cu Tezno Maribor, Enota Pedenjped,

2. sklop: obnova sanitarij in garderob za
kuhinjsko osebje ter obnova hodnika Vrtcu
Tezno Maribor, Enota Pedenjped.

(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 dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba 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 razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik pred dvi-
gom razpisne dokumentacije vplača zne-
sek na TRR št. 01270-0100008403, v vi-
šini 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV) z na-
menom nakazila “Pristojbina za javni razpis
– Kuhinja Tezno“.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 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: 26. 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 (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 spre-
jemu ponudbe: 30. 7. 2003, 2. 6. 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: 25. 4. 2003.

Mestna občina Maribor

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-93330

V javnem razpisu za opravljanje prevo-
zov predšolskih in osnovnošolskih otrok v
Občini Bovec, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 38 z dne dne 25. 4. 2003,
Ob-92811 se 2. in 3. točka pravilno glasita:

2. Naslov naročnika: Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel.
05/384-19-00, faks 05/384-19-15.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje prevo-
zov predšolskih in osnovnošolskih otrok v
Občini Bovec v šolskem letu 2003/2004,
2004/2005, 2005/2006, št. 1A/2.

Občina Bovec

Št. 36101/00001/2003 Ob-92962
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
tel. 03/426-57-00, faks 03/426-56-82, el.
naslov: uprava-moc@celje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov Mestne občine Celje in
oskrba s pripadajočim čistilnim materi-
alom in čistilnimi sredstvi.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: prostori Mestne občine
Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: tri leta od podpi-
sa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo Ob-
činske uprave mestne občine Celje, Silva
Zimšek, tel. 03/426-56-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Mestne občine Celje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. trans. raču-
na 01211-0100002855.

9. (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: Mestna občina Celje, tajništvo
občinske uprave, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
označenim imenom ponudnika in naročnika
z navedbo “Ne odpiraj – ponudba“, s števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter navedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003, ob 10. uri, v pisarni
tajništva Občinske uprave mestne občine
Celje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev.

Način plačevanja z roki je določen v vzor-
cu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne
dokumentacije.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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 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: navedeni v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
30 dni po poteku skrajnega roka za predlo-
žitev ponudbe. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: tajništvo občinske uprave, Silva Zim-
šek, 03/426-56-76.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2003.

Mestna občina Celje

Št. 003/2003 Ob-92986
1. Naročnik: Pospeševalni center za ma-

lo gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156

(WTC), VIII. nadstropje, 1000 Ljubljana, faks
01/589-18-85, tel. 01/589-18-74.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba usposab-
ljanja managerjev hitro rastočih malih
in srednje velikih podjetij iz Republike
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Repu-
blike Makedonije, Srbije, Črne Gore in
Kosova v okviru pojekta “Razvoj podjet-
ništva in malih ter srednje velikih podje-
tij v državah JVE“, izobraževalne storitve,
24. I B-storitve Priloga ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: RH, BiH, Republika Ma-
kedonija, Srbija, Črna Gora, Kosovo in RS.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: obdobje do
1. 11. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dražen
Levojević (drazen.levojevic@pcmg.si); Emi-
na Zejnić (emina.zejnic@pcmg.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpi-
sa do izteka roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predviden.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, glavna pisarna, Dunajska
156 (WTC), VIII. nadstropje, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2003 ob 10. uri, Pospeševal-
ni center za malo gospodarstvo, sejna soba
PCMG, VIII. nadstropje, Dunajska 156
(WTC), 1000 Ljubljana.

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

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40-41 / 5. 5. 2003 / Stran 2295

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 6. 2003. Odločitev o sprejemu po-
nudbe bo sprejeta do 15. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
priprave, organizacije in izvedbe manager-
skega usposabljanja (40 točk), reference
predavateljev (40 točk), reference ponud-
nika pri izvedbi managerskih usposabljanj
(20 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Ob-93001
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Psihiatrična klini-

ka Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana,
faks 01/528-46-18, e-mail: lan@psih-klini-
ka.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: priloga 1B, št. kat. 25,
zdravstvene in socialne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba mora biti oddana za celoten
predmet javnega naročila.

5. Kraj izvedbe: na lokaciji izvajalca in v
manjšem delu na lokacijah naročnika Stu-
denec 48, Zaloška 29, Njegoševa 2, Po-
ljanski nasip 58, vse Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek po pod-
pisu pogodbe, trajanje do 31. 12. 2013.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Psihiatrična kli-
nika Ljubljana, pravna služba, Lan Vošnjak,
Studenec 48, 1260 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko zahtevajo razpisno dokumen-
tacijo od dneva objave tega javnega razpisa
do dneva določenega za oddajo ponudb.
Zainteresirani ponudniki zahtevo za razpi-

sno dokumentacijo pošljejo po faksu ali
elektronski pošti. Razpisna dokumentacija
bo zainteresiranim ponudnikom poslana po
pošti v roku najkasneje dveh dni po preje-
mu zahteve.

(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: do 17. 6. 2003,
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Psihiatrična klinika Ljubljana,
tajništvo direktorice za splošne zadeve, Stu-
denec 48, 1260 Ljubljana, s pripisom “Ne
odpiraj - Razpis - Zdravstveno varstvo pri
delu”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 17. 6. 2003 ob
13. uri v sejni sobi upravne zgradbe (I. nad-
stropje) Psihiatrične klinike Ljubljana, Stu-
denec 48, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 200.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečna plačila, v roku 30 dni od izstavitve
računa, skladno z določili pogodbe.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru od-
daje skupne ponudbe več ponudnikov mo-
ra skupina izvajalcev predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila. Ne glede na to pa ponudniki odgo-
varjajo naročniku neomejeno solidarno.

14. 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: ponudnik mora imeti
zaposlenega vsaj enega zdravnika specia-
lista medicine pooblaščenega za opravlja-
nje strokovnih nalog zdravstvenega varstva
pri delu, ki je na seznamu pooblaščenih
zdravnikov Urada za varnost in zdravje pri
delu RS.

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
treh letih storitve, ki so predmet javnega
naročila izvajal za vsaj enega primerljivega
naročnika. Za primerljive naročnike štejejo
zdravstvene organizacije, ki izvajajo tudi bol-
nišnično dejavnost.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(ZVZD) in podzakonski predpisi s področja
zdravstvenega varstva pri delu, predpisi s
področja opravljanja zdravstvene dejav-
nosti.

(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: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj do 15. 9. 2003, odločitev
o sprejemu najugodnejše ponudbe bo spre-
jeta predvidoma do 24. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena:
– najnižja cena – 40 točk,
– do vključno 115 odstotkov najnižje ce-

ne – 30 točk,
– nad 115 do vključno 130 odstotkov

najnižje cene – 20 točk,
– nad 130 do vključno 150 odstotkov

najnižje cene – 10 točk,
– nad 150 odstotkov najnižje cene –

0 točk;
b) reference ponudnika:
– za vsakega primerljivega naročnika v

preteklih treh letih 3 točke, vendar ne več
kot 21 točk.

Za primerljive naročnike štejejo zdrav-
stvene organizacije, ki izvajajo tudi bolniš-
nično dejavnost;

c) certifikat kakovosti:
– ponudnik je nosilec certifikata kako-

vosti iz skupine SIST EN ISO 9000 –
10 točk,

– ponudnik ni nosilec certifikata kako-
vosti – 0 točk;

d) kadrovska zasedba:
– ponudnik ima zaposlenih 3 ali več

zdravnikov specialistov medicine dela, po-
oblaščenih za opravljanje strokovnih nalog
zdravstvenega varstva pri delu – 10 točk,

– ponudnik ima zaposlena 2 zdravnika
specialista medicine dela, pooblaščena za
opravljanje strokovnih nalog zdravstvenega
varstva pri delu – 5 točk,

– ponudnik ima zaposlenega 1 zdravni-
ka specialista medicine dela, pooblaščene-
ga za opravljanje strokovnih nalog zdrav-
stvenega varstva pri delu – 0 točk.

Za zdravnika specialista medicine, po-
oblaščenega za opravljanje strokovnih nalog
zdravstvenega varstva pri delu šteje zdrav-
nik, ki je na seznamu pooblaščenih zdravni-
kov Urada za varnost in zdravje pri delu RS;

e) oddaljenost lokacije, kjer bo ponud-
nik opravljal pogodbene zdravstvene pre-
glede, od sedeža naročnika:

– do 1 km – 30 točk,
– nad 1 km, znotraj območja Ljubljan-

skega mestnega potniškega prometa –
20 točk,

– izven območja Ljubljanskega mestne-
ga potniškega prometa (do 100 km) –
10 točk,

– nad 100 km – 0 točk;
f) koncentriranost opravljanja pogodbe-

nih zdravstvenih pregledov:
– ponudnik izvaja vse pogodbene zdrav-

stvene preglede na eni lokaciji (znotraj
1 km) –10 točk,

– ponudnik različne pogodbene zdrav-
stvene preglede izvaja na različnih lokacijah
(do 5 km) – 5 točk,

– ponudnik različne pogodbene zdrav-
stvene preglede izvaja na različnih lokacijah
(nad 5 km) – 0 točk.

V primeru, da dva ali več ponudnikov
zberejo enako število točk, bo kot najugod-
nejši izbran ponudnik z najnižjo ceno.

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: 25. 4. 2003.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 110-1/03 Ob-93025
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: izdelava projek-
tne dokumentacije (PGD, PZI, PZR, POV)
za plato bencinskega servisa Cikava in
rekonstrukcijo AC priključka Cikava.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC odsek Šmarje Sap
– Grosuplje (Višnja Gora).

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: PGD, PZI pro-
jekti (dopolnjeni po recenziji) morajo biti iz-
delani v šestih mesecih, PZR projekti pa v
petih mesecih po podpisu pogodbe oziro-
ma po potrditvi ponudbe. V ponudbi mora
ponudnik potrditi, da se strinja z zahtevani-
mi roki.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontak-
tna oseba je Marjana Logar, tel
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Stane Zupan,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inže-
niring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o, Ljubljana, tel. 01/723-53-23 faks
01/723-55-26.

(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: 10.000 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 Ljubljan-
ski banki d.d. v korist DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., s pripisom “Za razpisno doku-
mentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 6. 6. 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 6. 6.
2003 ob 9. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-

ring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
sejna soba 1.18.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,260.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za pre-
dložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 18. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudbe so: reference potrje-
ne s strani naročnikov, ponudbena cena in
rok izvedbe projektne dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

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

Št. 406-02-1/2003 Ob-93061
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska 30,

Mengeš, tel. 724-71-00, faks 723-89-81.
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 ku-
hinje).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Občina Mengeš.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2003
do 15. 8. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Občina Men-
geš, Odd. 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 (sklice-
vanje na 406-02-1) – dokazilo položnica ali
virman.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mengeš, Slovenska
30, 1234 Mengeš.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2003, ob 9.30, Občina Men-
geš, Slovenska 30, Mengeš.

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

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

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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: skladno
z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Občina Mengeš

Št. 1/1315/2003 Ob-93086
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-12, tel.
01/474-30-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: nakup letalskih
vozovnic.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Elektro-Slovenija,
d.o.o.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
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7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: obdobje ene-
ga leta, z možnostjo podaljšanja za največ
dve leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 3D5.1
(III. nadstropje) Dragica Simčič, dodatne in-
formacije Lucija Gorički.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.400 SIT (2.000 SIT +
400 SIT DDV), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic št. 1.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2003 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D 2.1 (III. nadstro-
pje), prevzemnica Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2003 ob 10. uri, pri naročni-
ku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, v dvorani
B, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok najmanj 15 dni od dneva izstavitve
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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN-1 in navedenih v razpisni dokumen-
taciji (navodilo ponudniku za izdelavo po-
nudbe) izpolnjevati še naslednje pogoje za
sodelovanje:

– ponudniku mora biti izdana IATA –
mednarodna licenca,

– trije kadri ponudnika z IATA licenco,
– stalna dostopnost v času od 7. do 20.

ure,
– odzivni čas posredovanja informacije

največ 3 ure (v času dostopnosti),
– dostava letalskih vozovnic na lokacijo

Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana,

– plačilni rok je najmanj 15 dni od dneva
izstavitve računa.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 9. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (40%), reference (40%),
pooblastilo posameznega letalskega pre-
voznika (10%), plačilni pogoji (10%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 527 Ob-93089
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.

3. Vrsta in opis storitve, ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: izvajanje strokovne-
ga nadzora (1A/12) rekonstrukcije in raz-
širitve rezervoarskega prostora v skladi-
šču naftnih derivatov Ortnek – II. faza.

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

5. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del v juniju ali juliju 2003 (vezano na
pričetek gradbenih del), izvajanje strokov-
nega nadzora predvidoma 20 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije.

Kontaktna oseba: Bojan Strašek
(01/589-73-82 ali 031/633-605).

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 15. 5. 2003.
Končni rok za dvig razpisne dokumentacije
je določen zato, da bi potencialni ponudnik
še pravočasno prejel dodatna pojasnila, ki
bi jih zahtevali ostali ponudniki, ki so razpi-
sno dokumentacijo dvignili skladno z 2. toč-
ko 24. člena.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na TRR št.
01100-6030230073 pri UJP Ljubljana, s
pripisom “Ortnek II. faza - N“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu naroč-
nika do 27. 5. 2003 do 9. ure in bodo pra-
vilno označene. Ponudbe poslane po pošti
so pravočasne, če prispejo na naslov na-
ročnika do zahtevanega datuma in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih
Poslovnega centra – sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 390.000 SIT, z rokom
veljavnosti do 7. 8. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg pogojev po 41. in
43. členu zakona, mora ponudnik skozi re-
ference (kar je detajlno opredeljeno v razpi-
sni dokumentaciji) izkazati svojo usposob-
ljenost za izvajanje razpisane storitve.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z Zakonom, predpisi ali upravnimi do-
ločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 85. člen ZGO-1.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora navesti za vse, ki bodo sodelovali
v nadzorni ekipi, imena in priimke, strokov-
no izobrazbo, identifikacijsko številko inže-
nirske zbornice, delovno dobo in osebne
reference za izvedbo storitev po tem razpi-
su – za vodjo nadzora, ter posamezniki za
strojno gradbeno in elektro stroko.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do začetka veljavnosti pogodbe. Predvideni
datum odločitve o izbiri izvajalca je 7. 8.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70% in reference 30%. Način
točkovnega vrednotenja vsakega od nave-
denih meril, za katere veljajo zgoraj nave-
deni korelacijski faktorji, je opredeljen v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo ponudnikom, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo, omogočil
ogled gradbišča 8. 5. 2003.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-93093
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov  naročnika:  Celje,  Vrunčeva
2a, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1a oziroma 1b
Zakona o javnih naročilih:

– sklop A – zemeljska dela za izgrad-
njo in vzdrževanje elektroenergetskih
objektov,

– sklop B – izvajanje posekov pod
elektroenergetskimi vodi.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklop in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dovoljeno je oddati ponudbo za posamezen
sklop.

5. Kraj izvedbe: območje Elektro Ce-
lje, d.d.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: sukcesivno za
obdobje 24 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-477, v sobi 411/IV, dodatne
informacije za sklop A pri Antonu Povše,
tel. 03/42-01-261, za sklop B pa pri Dragu
Deželak, tel. 03/42-01-208.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave v času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.640 SIT (vključno z DDV)
na TR 06000-0001100279, sklic na števil-
ko 1207 ali na blagajni podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 5. 6. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2003 ob 8.30 za sklop A, ob
11. uri za sklop B.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT za sklop A in 300.000 SIT
za sklop B ali depozit na TR
06000-0001100279 sklic na številko
2854.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni.

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

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

15. (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: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni doku-
mentaciji.

17. Merila za ocenitev ponudb:
Sklop A
– cena,
– reference,
– odzivnost.

Sklop B
– cena 100%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Dani-
ca Mirnik, tel. 03/42-01-473.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Elektro Celje, d.d.

Št. 3333-3/2003 Ob-93210
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica

10, Koper, tel. 05/66-46-239, faks
05/62-71-021.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma1B Za-
kona o javnih naročilih: sklic14.

Predmet razpisa je oddaja grajenega
javnega dobra Letnega kopališča v Žu-
sterni za posebno rabo.

Grajeno javno dobro predstavlja zemlji-
šče parc. št. 6530, vl. št. 564, k.o. Seme-
dela, in sicer Letno kopališče v Žusterni,
akvatorij (vodno površino), olimpijski bazen
(ki je na podlagi Sklepa o določitvi javnih
športnih objektov občinskega pomena v Me-
stni občini Koper, št. K65-1/99, z dne 4.
marca 1999, razglašen za javni športni ob-
jekt občinskega pomena), garderobne in go-
stinske objekte, naprave, drugo infrastruktu-
ro, vegetacijo na zemljišču ter inventar.

Posebna raba obsega upravljanje, vzdr-
ževanje in posodabljanje objektov na kopali-
šču, zagotavljanje pogojev za izvajanje špor-
tnih dejavnosti in dejavnosti v prostem času
in športnih prireditev v skladu s programom
in pod pogoji, ki so razvidni iz razpisne doku-
mentacije, investicijske posege za izboljša-
nje ponudbe kopališča, organizacijo dejav-
nosti, ki uporabnikom kopališča zagotavlja
varno in nemoteno rekreacijo v skladu z na-
membnostjo kopališča in predpisi, izvajanje
in organizacijo gostinske in drugih dejavnosti
na kopališču v dopolnitev dejavnosti v pro-
stem času in športnih dejavnosti.

Upravljavec mora izpolniti vse pogoje Za-
kona o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS,
št. 44/00 in 110/02), ki veljajo za uprav-
ljavca kopališča.

Upravljavec v svojem imenu in za svoj
račun trži kopališče oziroma nudi za plačilo
rekreacijske storitve na njem. V svojem ime-
nu in za svoj račun ali z oddajo v najem
drugim subjektom lahko s soglasjem naroč-
nika, v njegovem imenu poda soglasje žu-
pan Mestne občine Koper, na kopališču or-
ganizira gostinsko in drugo ponudbo oziro-
ma aktivnosti, če to ne ovira osnovne dejav-
nosti oziroma dejavnosti v prostem času in
športnih dejavnosti na kopališču.

V obdobju izven letne kopalne sezone
upravljavec vzdržuje območje naravnega ko-
pališča, razen območja olimpijskega baze-
na, kot javno rekreacijsko površino, prosto
dostopno vsem brez omejitev v dnevnem
času.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivosti ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvidena oddaja sklopov.

5. Kraj izvedbe: Žusterna pri Kopru.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pravica posebne
rabe se podeli začasno, za obdobje do traj-
ne ureditve upravljanja kopališča, vendar
najmanj do 31. 3. 2004, z možnostjo po-
daljšanja, če trajnega upravljanja ne bo mo-
goče urediti do tega datuma.

8. (a) Naslov službe ali osebe od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija: Mestna občina Koper, Spre-
jemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper;
dodatne informacije: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti, Mirjam Le-
mut, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski
naslov: mirjam.lemut@koper.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo prijav v času uradnih ur sprejemne pisar-
ne Mestne občine Koper.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: predhodno plačilo
materialnih stroškov v višini 20.000 SIT
(DDV je že vključen) na podračun proraču-
na Mestne občine Koper, št.
01250-0100005794, z oznako “Razpisna
dokumentacija – Kopališče Žusterna“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper – Spre-
jemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 5. 2003, ob 13. uri, Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper - sej-
na soba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo ni predvideno.

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 pri-
javitelj poleg splošnih pogojev iz 41. čle-
na Zakona o javnih naročilih: ponudnik mo-
ra biti usposobljen za pridobitev odločbe,
za opravljanje naslednjih dejavnosti
0/92.720 – druge dejavnosti za sprostitev,
d.n. in H/92.610 – Obratovanje športnih
objektov. Ponudnik mora izpolnjevati tudi
druge dodatne pogoje navedene v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritev: Zakon o varstvu pred utopitvami, Za-
kon o športu, Zakon o vodah.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni, odločitev naročnika 15 dni po odpira-
nju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
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1. dodatna ponudba – do 40 točk,
2. višina vlaganj – do 30 točk,
3. višina tarif za prebivalce Mestne obči-

ne Koper – do 30 točk.
Najugodnejša bo ponudba, ki bo ob iz-

polnjevanju pogojev dosegla najvišje število
točk. Podrobnejša razčlenitev zgoraj nave-
denih meril je predmet razpisne dokumen-
tacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Mestna občina Koper

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 36/03 Ob-93007
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni

material za artroskopije.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 15. 7. 2003 do 31. 12. 2005. Razdelje-
no na pet obdobij; prvo obdobje 5 mese-
cev in pol, prestala po 6 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno pri skupini za
javna naročila (zgradba oskrbe in vzdrže-
vanja) ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 02/331-15-33. Dodatne informacije:
Monika Lepoša, univ. dipl. ek., tel.
02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 01100-6030278185, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo potrošni
material za artroskopije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 21. 5. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v
II. fazi bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost
ponudbe nad 30,000.000 SIT.

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomoč-
na sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata:

4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni

na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-

ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na de-
belo;

6. da je predložil BON-2 ali potrdilo ban-
ke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-1); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
prijavitelj:

– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v

specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi k
specifikaciji zahtev naročnika;

9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 21 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu do-
bavljena celotna količina naročenega blaga;

12. da zagotavlja dobavo blaga tistih di-
menzij, ki niso zajete v specifikaciji zahtev
naročnika, so pa opisane v tehničnih in ka-
kovostnih zahtevah naročnika, po cenah iz
ponudbe iz II. faze tega razpisa;

13.1 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponuje-
nih vrst blaga prijavitelja v register medicin-
skih pripomočkov, če to Zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih zahteva (prijavi-
telji lahko predložijo kopijo objave registri-
ranih medicinskih pripomočkov iz Uradne-
ga lista RS, na katere se prijavljajo), ali

13.2 potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravje, da je prijavitelj poobla-
ščeni dobavitelj medicinskih pripomočkov, ali

13.3 potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravje, da je prijavitelj vložil doku-
mentacijo za priglasitev ponujenih vrst blaga
za vpis v register medicinskih pripomočkov.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 23. 6. 2003,
odločitev o sprejemu 30. 6. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost posamezne skupine.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa:
40,000.000 SIT z DDV. Prijava na posa-
mezno skupino. Oddaja naročila po 3. toč-
ki 19. člena ZJN-1 Naročnik bo usposob-
ljenost priznal do 31. 12. 2005.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

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

Preklic

Št. 406-02-1/2003 Ob-93060
Občina Mengeš preklicuje javni razpis

za opremo Vrtec Sonček, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 37 z dne 18. 4. 2003,
Ob-92182.

Občina Mengeš
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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. 1/2003 Ob-92879
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.

3. Datum izbire: 4. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema – strežnik,
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena vre-
dnost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ADD d.o.o., Tbilisijska
85, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,951.461,66
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17,957.805,36 SIT; 16,951.461,66
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave odprtega
postopka v Uradnem listu RS: Uradni list
RS, št. 18 z dne 21. 2. 2003, Ob-88513.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradni list RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 316 Ob-92882
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.

3. Datum izbire: 18. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup gasilskega vozila GVC 24/50,
dostavljeno v skladišče naftnih deriva-
tov Ortnek (Ribnica na Dolenjskem).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 60%, rok
dobave 30% in garancijski rok 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: WEBO d.o.o., Karde-
ljeva ploščad 11a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost znaša 46,344.305,30 SIT (v ceni
ni vštet 20% DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejete so
bile 3 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 46,794.100 SIT, 46,344.305,30
SIT (v ceni ni vštet 20% DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 18/2003 Ob-92888
1. Naročnik: Osnovna šola Toneta Ču-

farja Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Cirila

Tavčarja 21, 4270 Jesenice, faks
04/586-00-16.

3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila za potrebe šolske kuhinje, koli-
čina je posredno razvidna iz ponudbenih
vrednosti; kraj dobave fco Osnovna šola To-
neta Čufarja Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja
21, 4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila, ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, naju-
godnejša cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki:
1.1. mleko: Celeia d.o.o.,
1.2. jogurti: LM d.d.,
1.3. maslo: LM d.d.,
1.4. siri: LM d.d.,
1.5. sveži siri: LM d.d.,
1.6. smetana: Celeia d.o.o.,
1.7. pudingi: Celeia d.o.o.,
1.9. margarina: Celeia d.o.o.;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. meso goveje - mlada govedina: JEM

d.d.,
2.2. meso svinjsko: JEM d.d.,
2.3. meso piščančje: Kvibo d.o.o.,
2.5. meso telečje: JEM d.d.,
2.6. kosti: JEM d.d.,
2.7. suhomesni izdelki: Mesarstvo Ča-

dež s.p.,
2.8. obarjene klobase iz piščančjega

mesa: Perutnina Ptuj d.d.,
2.9. obarjene klobase iz govejega in

svinjskega mesa: JEM d.d.,
2.10. poltrajne klobase: JEM d.d.,
2.11. klobase trajne: Mesarstvo Čadež

s.p.,
2.12. kuhane klobase: JEM d.d.,
2.13. klobase za pečenje: Perutnina Ptuj

d.d.,
2.14. zaseka: JEM d.d.,
2.15. pašteta: Perutnina Ptuj d.d.;
3. ribe - zamrznjene:
3.1. oslič, file - zamrznjen: Kvibo d.o.o.;
4. sveža zelenjava in sadje:
4.1. zelenjava: Pik As d.o.o., Tržič,
4.2. sadje - integrirana pridelava: Sipic

d.o.o.,
4.3. sadje ostalo: Sipic d.o.o.;
5. konzervirana zelenjava in sadje:
5.1. pasterizirana in sterilizirana zele-

njava: Kvibo d.o.o.,
5.2. kompoti: Impuls d.o.o.,
5.3. zamrznjena zelenjava: Kvibo d.o.o.;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sok 1/1: Mercator Gorenjska, d.d.,
6.2. sok 0,2: Impuls d.o.o.,

6.4. sadni sirupi: Impuls d.o.o.,
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

sko pecivo:
7.1. kruh v štrucah: Žito Gorenjka d.d.,
7.2. kruh v modelu: Pekarna Planika

d.o.o.,
7.3. kruh v polkilogramskih štrucah: Pe-

karna Blatnik d.o.o.,
7.4. pekovsko pecivo: Pekarna Planika

d.o.o.,
7.2.1. ocvrto pecivo: Pekarna Planika

d.o.o.,
7.2.4. keksi: Pekarna Pečjak d.o.o.;
8. ostalo prehrambeno blago:
8.1. začimbe: Droga d.d.,
8.2. čaji: Mercator Gorenjska, d.d.,
8.3. jajca: Pik As d.o.o.,
8.4. jušni koncentrat: Mercator Gorenj-

ska d.d.,
8.5. mešanice kavnih nadomestkov:

Mercator Gorenjska, d.d.,
8.6. mešanica prave mlete kave: Živila

Kranj d.d.,
8.7. marmelada: Mercator Gorenjska,

d.d.,
8.8. med: Mercator Gorenjska, d.d.,
8.9. moka: Živila Kranj, d.d.,
8.10. sladkor: Mercator Gorenjska, d.d.,
8.11. testenine: Pekarna Pečjak d.o.o.,
8.12. vino vrhunsko: Živila Kranj, d.d.,
8.13. čokoladni izdelki: Mercator Gorenj-

ska, d.d.,
8.14. kosmiči: Mercator Gorenjska, d.d.,
8.15. ostalo: Živila Kranj, d.d.,
8.16. zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak

d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: najnižja ponud-

bena vrednost, navedena v 10. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mleko in mlečni izdelki:
1.1. mleko: 414.687 SIT, 367.887,60

SIT,
1.2. jogurti: 201.118,02 SIT, 182.338,77

SIT,
1.3. maslo: 53.818,85 SIT, 36.475,53

SIT,
1.4. siri: 303.024,63 SIT, 287.231,78

SIT,
1.5. sveži siri: 48.977,45 SIT, 45,189,17

SIT,
1.6. smetana: 48.147,96 SIT, 44.998,20

SIT,
1.7. pudingi: 33.982,20 SIT, 26.244 SIT,
1.9. margarina 35.369,88 SIT, 26.355

SIT;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. meso goveje - mlada govedina:

659.773,14 SIT, 517.179 SIT,
2.2. meso svinjsko: 324.222,99 SIT,

283.050 SIT,
2.3. meso piščančje: 441.317,58 SIT,

440.685 SIT,
2.5. meso telečje: 15.298,50 SIT,

11.670 SIT,
2.6. kosti: 21.623,55 SIT, 14.625 SIT,
2.7. suhomesni izdelki: 164.419,29 SIT,

139.512,66 SIT,
2.8. obarjene klobase iz piščančjega

mesa: 221.100 SIT, 205.836,84 SIT,
2.9. obarjene klobase iz govejega in svinj-

skega mesa: 14.163,60 SIT, 12.900 SIT,
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2.10. poltrajne klobase: 279.891,97 SIT,
172.146,15 SIT,

2.11. klobase trajne: 13.315,32 SIT,
13.307,30 SIT,

2.12. kuhane klobase: 18.949,13 SIT,
16.380 SIT,

2.13. klobase za pečenje: 83.175 SIT,
78.000 SIT,

2.14. zaseka: 5.859 SIT, 4.050 SIT,
2.15. pašteta: 87.939,71 SIT,

77.768,52 SIT;
3. ribe - zamrznjene:
3.1. oslič, file - zamrznjen: 84.653,70

SIT, 60.786 SIT;
4. sveža zelenjava in sadje:
4.1. zelenjava: 205.297,80 SIT,

148.500,70 SIT,
4.2. sadje - integrirana pridelava:

68.105,45 SIT, 46.750 SIT,
4.3. sadje ostalo: 112.388,64 SIT,

103.080 SIT;
5. konzervirana zelenjava in sadje:
5.1. pasterizirana in sterilizirana zelenja-

va: 189.496,41 SIT, 143.097 SIT,
5.2. kompoti: 66.724,91 SIT, 40.363,92

SIT,
5.3. zamrznjena zelenjava: 26.115,66

SIT, 22.122 SIT;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sok 1/1: 5.729,51 SIT, 4.354,96

SIT,
6.2. sok 0,2: 98.025 SIT, 67.347,25

SIT,
6.4. sadni sirupi: 140.528,40 SIT,

117.635,70 SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

sko pecivo:
7.1. kruh v štrucah: 565.875 SIT,

313.785 SIT; 74.156,25 SIT,
7.3. kruh v polkilogramskih štrucah: 300

SIT, 287,30 SIT,
7.4. pekovsko pecivo: 1,080.570,56

SIT, 968.721,25 SIT,
7.2.1. ocvrto pecivo: 106.533,42 SIT,

99.200 SIT,
7.2.4. keksi: 46.695 SIT, 29.067,32 SIT;
8. ostalo prehrambeno blago:
8.1. začimbe: 22.676,75 SIT, 17.855,20

SIT,
8.2. čaji: 172.833,58 SIT, 131.114,88

SIT,
8.3. jajca: 52.275,30 SIT, 45.157,80

SIT,
8.4. jušni koncentrati: 201.170,87 SIT,

168.819,04 SIT,
8.5. mešanice kavnih nadomestkov:

5.938,91 SIT, 5.719,04 SIT,
8.6. mešanica prave mlete kave:

1.986,46 SIT, 790,20 SIT,
8.7. marmelada: 35.757,06 SIT,

35.004,61 SIT,
8.8. med: 47.933,44 SIT, 44.075,96

SIT,
8.9. moka: 34.050,02 SIT, 25.468,68

SIT,
8.10. sladkor: 105.819,47 SIT,

104.837,04 SIT,
8.11. testenine: 166.616,71 SIT,

129.554,51 SIT,
8.12. vino vrhunsko: 4.057,20 SIT,

2.941,63 SIT,
8.13. čokoladni izdelki: 224.219,05 SIT,

194.795,43 SIT,
8.14. kosmiči: 132.068,37 SIT,

102.539,34 SIT,

8.15. ostalo: 593.439,45 SIT,
465.862,86 SIT,

8.16. zamrznjeni izdelki: 330.285,51
SIT, 255.125,47 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 15 z dne 14. 2. 2003, Ob-87995.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Osnovna šola Toneta Čufarja
Jesenice

Ob-92889
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota, Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, telefaks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: 18. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj do-

bave: hematološki analizator.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na razpis je pravočasno pri-
spela le 1 ponudba, zato naročilo ni odda-
no.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo v najkrajšem možnem
času postopek ponovil.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2003.

Splošna bolnišnica
Murska Sobota

Ob-92890
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota, Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, telefaks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: 26. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj do-

bave: dializni aparati.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena 75%, ga-
rancija 5%, plačilni pogoji 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Medis d.o.o., Brn-
čičeva 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
14,844.872,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,696.400 SIT, 14,844.872,70 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: 22. 4. 2003.

Splošna bolnišnica
Murska Sobota

Št. 285/03 Ob-92916
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. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup EEG aparata.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena 80%, do-
datna oprema 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Impakta d.d., Kersni-
kova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,600.240
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,840.599,43 SIT z DDV, 15,600.240
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: 24. 4. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 47/1358/2003 Ob-92972
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 17. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in montaža omar ter opre-
me za prenovo naprav lastne rabe v sti-
kališču 400 kV RTP Divača.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo izve-
deno po 3. točki 100. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Viktor Bizant s.o., Elek-
tromontaža Bizant, Žlebe 38, 1215 Medvo-
de.

7. Pogodbena vrednost: 14,490.979,38
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 4. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Splošni sektor
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Št. 01/03 Ob-92991
1. Naročnik: Vrtec “Martin Krpan“

Cerknica.
2. Naslov naročnika: Cesta na jezero

17, 1380 Cerknica, tel. 01/705-00-80, te-
lefaks 01/705-00-76.

3. Datum izbire: 21. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena in rok plačila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina:

– za blagovno skupino: kruh in pekovski
izdelki v vrednosti 2,176.005 SIT;

– za blagovno skupino: jušne zakuhe in
testenine v vrednosti 330.287 SIT;

2. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče:

– za blagovno skupino: mleko in mlečni
izdelki v vrednosti 2,402.000 SIT;

3. Mesarija Gregorc, Franc Gregorc
s.p., Golniška c. 102, 4000 Kranj:

– za blagovno skupino: meso in suho-
mesni izdelki v vrednosti 4,539.884,20 SIT;

4. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj:

– za blagovno skupino: piščančje meso
in piščančji izdelki v vrednosti 2,552.900
SIT;

5. Perutninarstvo Pivka d.d., Neverke
30, 6256 Košana:

– za blagovno skupino: jajca v vrednosti
299.600 SIT;

6. Brumec - Ručigaj d.o.o., Loka, Te-
stenova 55, 1234 Mengeš:

– za blagovno skupino: zamrznjene ribe
v vrednosti 718.250 SIT;

7. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica:

– za blagovno skupino: zamrznjeno pe-
civo in zamrznjena zelenjava v vrednosti
1,002.024 SIT;

8. Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana:

– za blagovno skupino: osnovna živila v
vrednosti 973.306,60 SIT,

– za blagovno skupino: konzervirana ži-
vila v vrednosti 1,085.703,90 SIT,

– za blagovno skupino: sirupi in sokovi v
vrednosti 662.780 SIT;

9. Živila Kranj d.d., C. na Okroglo 3,
4202 Naklo:

– za blagovno skupino: ostala živila v vre-
dnosti 1,281.075,41 SIT,

– za blagovno skupino: čaji v vrednosti
346.369,90 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
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: 25. 4. 2003.
Vrtec “Martin Krpan“ Cerknica

Ob-92992
1. Naročnik: Dom upokojencev Podbr-

do.
2. Naslov naročnika: Podbrdo 33,

5243 Podbrdo.
3. Datum izbire: 5. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
A) prehrambno blago, fco naročnik,
B) pralna sredstva in čistila, sanitetni

material, razkužila, delovna obleka in
obutev, posteljno perilo, v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN-1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

A-1. skupina: sveže meso in drobovina:
MIP d.d. Nova Gorica, Panovška 1, 5000
Nova Gorica,

A-2.skupina: mesni izdelki: MIP d.d. No-
va Gorica, Panovška 1, 5000 Nova Gorica,

A-3. skupina: mesni izdelki razni: MIP
d.d. Nova Gorica, Panovška 1, 5000 Nova
Gorica,

A-4. skupina: zmrznjena zelenjava, mor-
ske ribe in drugo: Incom d.o.o., Gregorči-
čeva 12, 5270 Ajdovščina,

A-5. skupina: mleko sveže: Mlekarna
Planika d.o.o., Gregorčičeva 32, Kobarid,

A-6. skupina: mleko in mlečni izdelki:
Agroind Vipava 1894, Vinarska cesta 5,
5271 Vipava,

A-7. skupina: skuta polnomastna: Mle-
karna Planika d.o.o., Gregorčičeva 32, Ko-
barid,

A-8. skupina: skuta domača: Agroind Vi-
pava 1894, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,

A-9. skupina: prehrambni izdelki razni:
1. Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva

cesta 54, 4220 Škofja Loka,
2. Mercator Goriška d.d., Gregorčičeva

ulica 19, 5000 Nova Gorica,
A-10. skupina: sadje in zelenjava: Trgo-

vina in avtoprevozništvo Uroš Cej s.p., Ce-
sta na Čuklje 46, 5290 Šempter pri Novi
Gorici,

A11. skupina: jajca: Kmetija Batava, Fel-
zer Bogomir, Podbrdo 81, 5243 Podbrdo,

A-12. skuipna: kruh, pekovsko pecivo:
Pekarna Hlebček, Podbrdo 27a, 5243 Pod-
brdo,

A-13. skupina: slaščičarska peciva: Pe-
karna Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina,

B-1. skupina: pralna sredstva in čistila:
Ivec d.o.o., Ulica Heroja Šaranoviča, 2000
Maribor,

B-2. skupina: sanitetni material za nego:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljub-
ljana,

B-3. skupina: material za oskrbovanje
ran: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,

B-4. skupina: sanitetni material, zdravi-
la: Lekarna Most na Soči, Irena Golja Ža-
gar, Most na Soči 52, 5216, Most na Soči,

B-5. skupina: drug medicinski material:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljub-
ljana,

B-6. skupina: razkužila: Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,

B-7. skupina: delovna obleka in obutev:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljub-
ljana,

B-8. skupina: posteljno perilo: Timo
d.o.o., Vipavska cesta 4i, 5270 Ajdov-
ščina.

7. Pogodbena vrednost:

Skupina SIT SIT

A-1 16,101.850,00
A-2 11,037.280,00
A-3 790.928,00
A-4 6,039.201,00
A-5 4,444.000,00
A-6 5,268.105,50
A-7 425.250,00
A-8 458.368,00
A-9 34,268.048,64 36,650.077,32
A-10 20,515.564,28
A-11 1,365.000,00
A-12 4,710.044,00
A-12a 1,750.790,00
A-13 3,329.950,00
B-1 1,785.230,37
B-2 2,495.023,02
B-3 2,247.388,85
B-4 3,030.155,89
B-5 2,229.576,68
B-6 1,741.097,68
B-7 1,478.463,91
B-8 6,526.200,00

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

Skupina SIT SIT

A-1 16,101.850,00
A-2 11,037.280,00
A-3 790.928,00
A-4 6,039.201,00
A-5 4,444.000,00 4,545.000,00
A-6 5,268.105,50 5,555.167,00
A-7 425.250,00 478.485,00
A-8 458.368,00 768.000,00
A-9 34,268.048,64 38,782.181,57
A-10 20,515.564,28 21,544.440,00
A-11 1,365.000,00 1,820.000,00
A-12 4,710.044,00 4,761.160,00
A-12a 1,750.790,00 2,977.300,00
A-13 3,329.950,00
B-1 1,785.230,37
B-2 2,495.023,02 2,749.776,56
B-3 2,247.388,85
B-4 3,030.155,89
B-5 2,229.576,68
B-6 1,741.097,68
B-7 1,478.463,91 1,909.130,40
B-8 6,526.200,00 8,356.484,00

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Trojer Srečko, 05/380-18-42.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Dom upokojencev Podbrdo

Št. 05-02/03 Ob-93009
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 2. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: vrsta: reagenti in kemikalije; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost
skupine oziroma najnižja končna cena po-
samezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in za skupine 3, 6, 10 in 21;

2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga;

3. Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241
Kamnik, za posamezne vrste blaga;

4. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Ce-
sta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, za posa-
mezne vrste blaga;

5. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za posamezne vrste blaga;

6. Labormed, d.o.o., Ljubljana, Zgornje
Pirniče 96/c, 1215 Medvode, za posamez-
ne vrste blaga;

7. Medias International, d.o.o., Lesko-
škova cesta 9D, 1000 Ljubljana, za posa-
mezne vrste blaga;

8. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice, za posamezne
vrste blaga;

9. Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana, za posamezne vr-
ste blaga in za skupino 16;

10. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasi-
čeva ulica 10, 1000 Ljubljana, za posamez-
ne vrste blaga;

11. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in za
skupino 17;

12. Adriamed d.o.o., Ljubljana, Parmova
53, 1000 Ljubljana, za skupine 5, 8 in 22.

7. Pogodbena vrednost:
– Kemofarmacija: 54,959.403,77 SIT;
– Sanolabor: 701.701,81 SIT;
– Mediline: 475.462,12 SIT;
– Iris Mednarodna trgovina: 1,647.098,14

SIT;
– Mikro + Polo: 1,030.480,30 SIT;
– Labormed: 1,259.260,35 SIT;
– Medias International: 2,068.323,50 SIT;
– Laboratorijska tehnika Burnik:

2,035.692,60 SIT;
– Karanta Ljubljana: 29,607.747,84 SIT;
– Salus Ljubljana: 7,198.973,40 SIT;
– Medis: 46,608.849,57 SIT;
– Adriamed: 51,119.385,99 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
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: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 8. 2001, Ob-76274.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 12/03 Ob-93010
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.

2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

3. Datum izbire: 7. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: kardiokirurški medicinski potro-
šni material: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasi-
čeva ulica 10, 1000 Ljubljana,

2. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana,

3. Auremiana d.o.o., Sežana, Partizan-
ska cesta 109, 6210 Sežana.

7 Pogodbena vrednost:
– Salus Ljubljana: 2,400.999,48 SIT;
– Emporio Medical: 3,823.236,24 SIT;
– Auremiana: 653.540,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
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: Uradni list
RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002, Ob-75588.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 08/03 Ob-93011
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: ortopedske endoproteze: Splo-
šna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – 70 točk,
– reference proizvajalca – 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. Impakta, d.d., Kersnikova 2, 1000

Ljubljana,
2. Johnson & Johnson, S.E., Podružni-

ca Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana,

3. Auremiana d.o.o., Sežana, Partizan-
ska cesta 109, 6210 Sežana.

7 Pogodbena vrednost:
– Impakta: 8,711.139,50 SIT;
– Johnson & Johnson: 11,200.455 SIT;
– Auremiana: 9,631.455 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
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: Uradni list
RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002, Ob-75926.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 80-00/2003 Ob-93024
1. Naročnik: Zdravstveni dom Izola.
2. Naslov naročnika: Oktobrske revolu-

cije 11, 6310 Izola.
3. Datum izbire: 2. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava treh reševalnih vozil in ene-
ga manjšega osebnega avtomobila za
potrebe patronaže – po sklopih:

1. sklop: tri reševalna vozila,
2. sklop: en manjši osebni avtomobil za

potrebe patronaže.
Kraj dobave je Izola, Oktobrske revolu-

cije 11.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih razpisnih pogojev.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC-Intercar d.o.o.,
PSC Koper, Vojkovo nabrežje 32, Koper.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: tri reševalna vozila: 31,502.037

SIT,
2. sklop: en manjši osebni avtomobil za

potrebe patronaže: 1,850.000 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za 1. sklop:

2 ponudbi, za 2. sklop: 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: tri reševalna vozila:

32,154.544,80 SIT, 31,502.037 SIT,
2. sklop: en manjši osebni avtomobil:

2,439.141 SIT, 1,850.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 18 z dne 21. 2. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Zdravstveni dom Izola

Št. 32 Ob-93073
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.

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

3. Datum izbire: 24. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška strojna oprema – širi-
tev UPO.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudnik je naročniku dne
15. 4. 2003 pred javnim odpiranjem sporo-
čil, da ni prejel vprašanj in odgovorov za
javni razpis po odprtem postopku za oddajo
javnega naročila za nabavo računalniške
opreme, potrjevalcev dokumentov, tiskalni-
kov računov, tiskalnikov nalepk črtne kode,
laserskih čitalcev črtne kode, laserskih ti-
skalnikov, prednastavitev lastnosti opreme
po naročnikovih zahtevah, storitve postavi-
tve, inštalacije, konfiguracije v UPO okolje
in test delovanja za opremo, dobava in iz-
vedba storitev – širitev UPO, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 25-27 z dne
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14. 3. 2003, pod številko objave
Ob-90086. Naročnik zato javnega odpira-
nja ni izvedel, ponudbe pa je ponudnikom
vrnil. Pri vračanju ponudb po pošti je prišlo
do napake pri pošiljanju, zato naročnik javni
razpis v celoti razveljavlja in zaključuje.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik ni opravil iz-
bire, javni razpis se razveljavi.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003,
Ob-85970.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-93077
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje -

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

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. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 24. 3. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 26. 3. 2003, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 28. 3. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava ostalega gradbenega mate-
riala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator d.d., Dunaj-
ska 107, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,499.387
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: (vseh) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,989.046,33 SIT (brez DDV),
28,499.387,84 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: Ur. l. RS, št. 16-18 z dne 28. 3. 2003,
Ob-88305.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

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

Ob-93078
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:
stane.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 24. 3. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 26. 3. 2003, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 28. 3. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava izdelkov iz gume in plastike.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pego d.o.o., Ulica XIV.
Divizije 12, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 15,931.643
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: (vseh) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,709.503 SIT (brez DDV),
15,931.643 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: Ur. l. RS, št. 16-18 z dne 28. 3. 2003,
Ob-88307.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

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

Ob-93079
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
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. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 24. 3. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 26. 3. 2003, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 28. 3. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava izdelkov zaščite.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: PEGO d.o.o., Ulica XIV. divi-
zije 12, Celje,

– sklop 2: GUMIKS d.o.o., Podgorje
120, Kamnik.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 19,682.890 SIT (brez DDV),
– sklop 2: 8,898.700 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh)
– sklop 1: 5,
– sklop 2: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop 1: 29,757.195 SIT, 19,682.890

SIT (brez DDV),
– sklop 2: 13,262.620 SIT, 8,898.700

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: Ur. l. RS, št. 16-18 z dne 21. 2. 2003,
Ob-88311.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

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

Št. 454/2003 Ob-93087
1. Naročnik: Dijaški dom Lizike Jančar.
2. Naslov naročnika: Titova cesta 24A,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 1. 4. 2003, 10. 4.

2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
A) prehrambeno blago in živila po sku-

pinah:
1. meso in mesni izdelki (okvirna vred-

nost 25,000.000 SIT),
2. mleko in mlečni izdelki (okvirna vred-

nost 8,000.000 SIT),
3. kruh in pekovski izdelki (okvirna vred-

nost 6,000.000 SIT),
4. moka, mlevski izdelki in testenine

(okvirna vrednost 2,300.000 SIT),
5. ribe in zamrznjena živila (okvirna vred-

nost 2,500.000 SIT),
6. sokovi, čaji in sirupi (okvirna vrednost

5,000.000 SIT),
7. konzervirana živila in majoneze (okvir-

na vrednost 3,300.000 SIT),
8. živila, ostalo prehrambeno blago

(okvirna vrednost 9,300.000 SIT);
B) sukcesivna dobava ekstra lahke-

ga kurilnega olja (okvirna vrednost
10,500.000 SIT).

Kraj dobave: Titova cesta 24a, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena 80%, plačilni
rok 20%. Izbrani ponudniki iz posameznih
skupin so dosegli najvišjo oceno glede na
ponujeno ceno in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

A) prehrambeno blago in živila po skupi-
nah:

1. meso in mesni izdelki (okvirna vred-
nost 25,000.000 SIT): Nikl Kristijan s.p.,
Maribor; MIR d.d., Gornja Radgona; Koša-
ki TMI d.d., Maribor;

2. mleko in mlečni izdelki (okvirna vred-
nost 8,000.000 SIT): Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Mlekarna Celeia d.o.o., Pet-
rovče; Agroind Vipava 1894 d.d., Vipava;

3. kruh in pekovski izdelki (okvirna vred-
nost 6,000.000 SIT): Kruh-pecivo d.d., Ma-
ribor; Delacorda d.o.o., Pekarna Tinkara,
Zg. Polskava; Pekarna Postojna d.o.o., Pe-
karna Kruhek, Ptuj; Žito d.d., Ljubljana;

4. moka, mlevski izdelki in testenine
(okvirna vrednost 2,300.000 SIT): Žito d.d.,
Ljubljana; Era-Petlja d.o.o., Ptuj; Delacorda
d.o.o., Pekarna Tinkara, Zg. Polskava;

5. ribe in zamrznjena živila (okvirna vred-
nost 2,500.000 SIT): Brumec-Ručigaj
d.o.o., Mengeš; Žito d.d., Ljubljana; Ledo
d.o.o., Ljubljana;

6. čaji, sokovi in sirupi (okvirna vrednost
5,000.000 SIT): Era-Petlja d.o.o., Ptuj;
Fructal d.d., Ajdovščina; SVS Mercator d.d.,
Ptuj;

7. konzervirana živila in majoneze (okvir-
na vrednost 3,300.000 SIT): Era-Petlja
d.o.o., Ptuj; Kolinska d.d., Ljubljana; SVS
Mercator d.d., Ptuj;

8. živila, ostalo prehrambeno blago
(okvirna vrednost 9,300.000 SIT);



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40-41 / 5. 5. 2003 / Stran 2305

B) sukcesivna dobava ekstra lahkega ku-
rilnega olja (okvirna vrednost 10,500.000
SIT): Horizont d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
A) prehranbeno blago in živila:
1. 29,609.500 SIT, 28,613.782,75 SIT,

31,899.563 SIT;
2. 5,500.285 SIT, 6,124.035 SIT,

5,621.667 SIT;
3. 6,942.940 SIT, 7,995.670 SIT,

7,776.220 SIT;
4. 2,880.800 SIT, 3,781.740 SIT,

813.500 SIT;
5. 6,566.420 SIT, 4,518.800 SIT,

4,740.077,80 SIT;
6. 2,385.900 SIT, 2,554.795 SIT,

2,461.483,08 SIT;
7. 2,496.630 SIT, 2,501.932,83 SIT,

3,123.406,62 SIT;
8. 9,330.115 SIT, 4,341.807,45 SIT,

11,174.251,76 SIT;
B) ekstra lahko kurilno olje: 10,560.000

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

izdal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: po skupinah:
– sklop A:
1. skupina: 31,899.563 SIT, 850.206

SIT (delno);
2. skupina: 7,986.015,83 SIT,

5,500.285 SIT;
3. skupina: 9,180.661,50 SIT,

6,942.940 SIT;
4. skupina: 3,932.545,12, 1,351.700

SIT (delno);
5. skupina: 9,045.300 SIT, 4,518.800

SIT (delno);
6. skupina: 2,626.000 SIT, 691.934,88

SIT (delno);
7. skupina: 3,312.406,62 SIT,

2,496.630 SIT;
8. skupina: 11,174.251,76 SIT, 677.875

SIT (delno);
– sklop B: 11,165.000 SIT, 10.560 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: 25. 4. 2003.
Dijaški dom Lizike Jančar Maribor

Št. 02/2003-3 Ob-93097
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rezervni deli za magnetoskope tipa
Sony.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ekonomska cena – 85 točk, do-
bavni rok – 10 točk, plačilni pogoji – 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PRO MOTIONS Za-
stopstva, inženiring, marketing d.o.o., Aj-
dovščina 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: SIT
45,000.000 (vključno z DDV – letna vred-
nost pogodbe).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost košarice: 40,550.249 SIT,
38,297.470 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba je sklenjena za obdobje
3 let.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 18 Ob-93204
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: električna energija v kWh MT
3,174.410 in VT 3,594.492 v maks. mo-
či 1.873 kW.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu
je  naročilo  dodeljeno:  Elektro  Gorenj-
ska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj.

7. Pogodbena vrednost:
56,122.475,80 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 66,741.374 SIT brez DDV,
56,122.475,80 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: 28. 4. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 30 Ob-93205
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 281 poštnih mopedov s torbami.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev izbire: ponudbena cena do
40 točk, ocena testiranja do 20 točk, ga-
rancija do 4 točke in število pooblaščenih
servisov do 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
– samo ena ponudba.

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: 28. 4. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 6 Ob-93206
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 25.000 kosov male pismarnice (pla-
stični zaboji), 8.700 kosov pregrad za
male pismarnice in 2.900 kosov pokro-
vov za male pismarnice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 80 točk cena za pismarnice
in 20 točk cena za orodje.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
– same ena pravilna ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1 Ob-93207
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: velike pismarnice (plastični zaboji) v
velikosti: dolžina 470 mm, širina
532 mm, višina 280 mm – 5.760 kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: same nepravilne po-
nudbe.

7. Pogodbena vrednost: /
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: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 3 Ob-93208
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

33 faksimilnih naprav, 34 strojev za štetje
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bankovcev, 13 elektronskih tehtnic do
60 kg in 1 elektronsko tehtnico do 150 kg.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 30 točk, garan-
cijska doba do 10 točk in rok plačila do
5 točk, pri elektronskih tehtnicah tudi rezul-
tati testiranja do 30 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 33 faksimilnih naprav
Canon L 240, AT Birotehna d.o.o., Celov-
ška 175, 1000 Ljubljana, v vrednosti
2,280.335 SIT brez DDV, za 34 strojev za
štetje bankovcev SCAN COIN CN 1500 BI-
RO FORM, d.o.o., Blatnica 8, 1236 Trzin,
v vrednosti 5,185.000 SIT brez DDV. Za
dobavo elektronskih tehtnic je naročnik pre-
jel samo po eno ponudbo.

7. Pogodbena vrednost: opredeljeno v
6. točki.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za faksimilne naprave 2,598.750 SIT
brez DDV, 2,280.335 SIT brez DDV, za
stroje za štetje bankovcev 6,772.800 SIT
brez DDV, 5,185.000 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: 28. 4. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 9 Ob-93209
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 26. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 4 tovorna vozila.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60%, servisna mreža
15%, reference 15% in garancijska doba
10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
– naročnik ni prejel 2 pravilnih ponudb.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
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: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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. 352-06-25/02-503 Ob-92871
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

2250 Ptuj, tel. 02/749-29-62, faks
02/748-29-98, e-mail: okolje@ptuj.si.

3. Datum izbire: 2. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradnja Centra za ravnanje
z odpadki Gajke v Spuhlji – I. etapa:

I. sklop: gradnja dovozne ceste s tehtni-
co in zbirnim centrom,

II. sklop: gradnja 1/c odlagalnega polja
s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

5. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena 90% – 90 točk,
– reference izvajalca 5% – 5 točk,
– reference vodje gradbišča 5% – 5 točk.
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po

zgoraj navedenih merilih prejela največje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: celotno naročilo za izved-
bo I. in II: sklopa skupaj je bilo dodeljeno
skupini izvajalcev:

– Drava VGP Ptuj, d.d., Žnidaričevo na-
brežje 11, 2250 Ptuj,

– Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška
cesta 49/a, 2250 Ptuj,

– Gradis GP gradnje Ptuj d.d., Ormoška
cesta 22, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 173,256.703,19
SIT za I. sklop in 149,805.768,19 SIT za
II. sklop.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponud-
nik oddal podizvajalcem: 28,479.746 SIT
za I. sklop in 22,000.000 SIT za II. sklop.

9. Število prejetih ponudb: 7 ponudb
za izvedbo I. sklopa in 6 ponudb za izvedbo
II. sklopa.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– za I. sklop: 215,911.421,23 SIT,
166,513.901,54 SIT,

– za II. sklop: 209,566.957,94 SIT,
148,882.292,90 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. 1-3 z dne 10. 1.
2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2003.

Mestna občina Ptuj

Ob-92994
1. Naročnik: Občina Borovnica.
2. Naslov naročnika: Paplerjeva ulica

22, 1353 Borovnica, tel. in faks
01/75-46-126, 75-48-333.

3. Datum izbire: 10. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vzdrževanje krajevnih in
lokalnih cest v območju Občine Borov-
nica za leto 2003-2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena in reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: AGM Debevec, Franc
Debevec s.p., Brezovica 2a, Borovnica.

7. Pogodbena vrednost: 26,304.960 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,288.832 SIT, 26,304.960 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 4. 2003.
Občina Borovnica

Št. 5868/03 Ob-93057
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. Datum izbire: 28. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba elektromontaž-
nih del na SN in NN omrežju po posa-
meznih območjih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektrogradnje Štefelin,
s.p., Tilen Štefelin, Planina pod Golico 14,
4270 Jesenice – za območje št. 1 in ob-
močje št. 2, Bauimex, elektro-gradnje-inže-
niring, d.o.o. Kranj, Pot v puškarno 11,
4000 Kranj – za območje št. 3 in območje
št. 4, MEGP, gradnje, projektiranje in inže-
niring, d.o.o., Partizanska 20, 4000 Kranj
– za območje št. 5.

7. Pogodbena vrednost:
– za območje št. 1: 3,819.648 SIT,
– za območje št. 2: 4,266.480 SIT,
– za območje št. 3: 3,937.728 SIT,
– za območje št. 4: 3,719.376 SIT,
– za območje št. 5: 4,549.188 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za območje št. 1: 5,118.364,80 SIT,

3,819.648 SIT,
– za območje št. 2: 5,362.015,20 SIT,

4,266.480 SIT,
– območje št. 3: 4,971.182,40 SIT,

3,937.728 SIT,
– za območje št. 4: 4,971.182,40 SIT,

2,656.800 SIT,
– za območje št. 5: 5,382.696 SIT,

4,549.188 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 15 z dne 14. 2. 2003, Ob-87791.
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 5869/03 Ob-93082
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadno-

va 3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. Datum izbire: 20. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvajanje gradbenih del
(II. faza).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Krašovec Leopold, s.p.,
Žerjavec 12, 4270 Jesenice – za območje
št. 1 in območje št. 2, Obrtno podjetje Pre-
stor d.o.o., Zg. Bela 70, 4205 Preddvor –
za območje št. 3, Bauimex d.o.o., Pot v
puškarno 11, 4000 Kranj, za območje št. 4
in območje št. 5.

7. Pogodbena vrednost: za območje št.
1: 7,530.732 SIT, za območje št. 2:
5,062.728 SIT, za območje št. 3: 6,668.730
SIT, za območje št. 4: 6,939.318 SIT, za ob-
močje št. 5: 5,630.221,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za območje št. 1: 8,019.888 SIT,

4,932.811,20 SIT; za območje št. 2:
5,305.824 SIT, 2,987.611,20 SIT; za ob-
močje št. 3: 7,513.170 SIT, 4,246.171,20
SIT; za območje št. 4: 7,621.800 SIT,
4,581.691,20 SIT; za območje št. 5:
7,074.660 SIT, 3,136.051,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 15 z dne 14. 2. 2003,
Ob-87791.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2003.

Elektro Gorenjska, d.d.,
Kranj

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. 350-05-2/2003 Ob-92887
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.

3. Datum izbire: 8. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava štu-

dije z naslovom Prostorske ureditve hi-
droelektrarn na spodnji Savi in urejanje
prostora v vplivnem območju, objava v
Uradnem listu RS, št. 25-27 z dne 14. 3.
2003, po odprtem postopku na podlagi
18. člena ZJN-1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pravočasno, to je do 7. 4.
2003 do 15. ure, so prispele ponudbe dveh
ponudnikov. Komisija pa je pri vrednotenju
ponudb ugotovila, da je ponudnik št. 2 pre-
dložil nepopolno ponudbo, zato je posto-
pek izbire zaključila in soglasno sklenila, da
je bila javna oddaja naročila storitev neu-
spešna.

6. Ime in naslov naročnika, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
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: 18. 4. 2003.
Ministrstvo za okolje,

prostor in energijo

Št. 961-3/03-18-1130 Ob-92870
1. Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ul. 12,

1000 Ljubljana, faks 01/425-98-23,
www.ess.gov.si, tel. 01/200-23-50.

3. Datum izbire: 1. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izva-

jalcev programa usposabljanja za ve-
ščine iskanja zaposlitve in sistematič-
no nastopanje na trgu dela z nazivom
“Klub za iskanje zaposlitve“, ki zajema
tritedenski izobraževalni del ter devet-
tedensko podporo pri iskanju zaposli-
tve s tem, da so brezposelnim na raz-
polago vsi viri in telekomunikacijska
sredstva, ki so za to potrebni.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila:

1. usposobljenost vodje kluba,
2. usposobljenost namestnika vodje kluba,
3. reference izvajalca,
4. ustreznost prostorov,
5. druge ugodnosti,
6. dodatek na ceno,
7. dodatek na lokacijo.
Za Območne službe Murska Sobota, Tr-

bovlje in Sevnica je prispela na javni razpis
le ena pravilna ponudba, zato ponudnik ni
bil izbran.

6. in 7. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno, okvirna pogodbena
vrednost na območno službo:

Zap. Ponudnik / izvajalec Okvirna pogodbena
št. vrednost po OS

1. OS Ljubljana 17,000.000 SIT
Kadis d.o.o., Koprska 72, 1000 Ljubljana

2. OS Novo mesto 5,100.000 SIT
Portoval d.o.o., Irča vas 36, 8000 Novo mesto

3. OS Ptuj 9,000.000 SIT
Animacija d.o.o., Aškerčeva ul. 1, 2250 Ptuj

4. OS Kranj 10,000.000 SIT
Bart, Aleksandra Cuznar, s.p., Prešernova 2b, 4260 Bled

5. Nova Gorica 3,000.000 SIT
Kopo d.o.o., Trg E. Kardelja 3, 5000 Nova Gorica

6. Koper 12,000.000 SIT
A-HELP, Milena J. Pribac, s.p., Obala 118, 6320 Portorož

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost ponudbe je bila razdeljena po
posameznih dejavnostih:

Dejavnost Najvišja cena Najnižja cena
brez DDV brez DDV

1. mesečna cena za prostore v najemu/ena lokacija 795.115 SIT –
2. mesečna cena za lastniški prostor/ena lokacija 767.385 SIT –
3. mesečna cena za prostore v najemu/dve lokaciji 927.115 SIT –
4. mesečna cena za lastniški prostor/dve lokaciji 871.655 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: 23. 4. 2003.

Zavod RS za zaposlovanje
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Št. 29/03 Ob-92937
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: montaža ko-

lena na visokotlačnem parovodu (1 A,
zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo od-
dano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Himomontaža d.o.o., Ču-
farjeva ul. 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 1,629.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,750.000 SIT, 1,629.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002,
Ob-79476.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Javni razpisi

Popravek

Št. 663-05-012/03-06 Ob-93179
Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o

socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 –
odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00
in 26/01), 3. in 5. člena Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva (Ur.
l. RS, št. 72/97, 57/99, 54/01 in 21/03)
ter v skladu s sklepom ministra za delo,
družino in socialne zadeve št.
663-05-012/03 z dne 28. 2. 2003 in št.
663-05-012/03-05 z dne 25. 4. 2003 ob-
javlja Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve spremembo 4. točke javnega
natečaja, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 25-27, dne 14. 3. 2003, za podelitev
koncesije za opravljanje storitev institucio-
nalnega varstva v domovih za starejše, ki
se glasi:

“4. Obseg storitve v celodnevni obliki: v
skladu s sklepom ministra z dne 28. febru-
arja 2003 in 25. aprila 2003, se razpisuje
koncesija za začetek izvajanja institucional-
nega varstva starejših v obdobju 2004 do
2005, skupaj okvirno za 904 starejše ose-
be, uporabnike, z naslednjo okvirno razpo-
reditvijo začetka izvajanja:

– v letu 2004 okvirno za 459 starejših
oseb,

– v letu 2005 okvirno za 445 starejših
oseb.“

V preostalem delu ostane natečaj nes-
premenjen.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Popravek
V javnem razpisu za izbor najugodnejše-

ga ponudnika za izvajanje del inženiringa pri-
dobivanja gradbenega dovoljenja in strokov-
nega nadzora, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 37 z dne 18. 4. 2003, Ob-92285,
se datum v 1.10. točki pravilno glasi:

1.10. Ponudbo v zaprti kuverti je potre-
bno poslati do 20. 5. 2003 na naslov:
Salco d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana,
s pripisom: “Ne odpiraj, za razpisno doku-
mentacijo“.

Uredništvo

Ob-93097

Razveljavitev razpisa
za izbiro izvajalca storitev

Vgradnja sistema RODOS v Sloveniji
1. Sklic na objavo: EuropeAid/114291/

D/SV/Sl.
2. Datum objave razpisa: 27. januar

2003.
3. Program: ZZ9916 (PH6.02/99/si)

Phare 1999.
4. Pogodbena institucija: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za okolje, prostor in ener-
gijo.

5. Druge informacije: nobena od prejetih
prijav ni v celoti ustrezala izbirnim kriterijem.

V tej fazi ne pošiljajte ponudb ali zahtev
za dodatne informacije.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Uprava RS za jedrsko varnost

Ob-93098
Cancellation of Service Tender

Procedure
Installation of RODOS System in

Slovenia
1. Publication Reference: EuropeAid/

114291/D/SV/Sl.
2. Publication date: 27th January 2003.
3. Programme: ZZ9916 (PH6.02/99/si)

PHARE1999.
4. Contracting Authority: Republic of

Slovenia, the Ministry of Environment and
Spatial Planning and Energy.

5. Other information: none of the appli-
cations fully complied with the selection cri-
teria.

No applications or requests for further
information should be sent at this stage.

The Ministry of Environment,
Spatial Planning and Energy

Slovenian Nuclear Safety
Administration

Ob-92908
Objava o oddaji naročila storitev

Tehnična pomoč pri pripravi
dokumentacije za uvedbo digitalnega

železniškega omrežja (GSM-R), uvedbo
evropskega signalnega sistema

(ERTMS/ETCS) in uvedbo daljinskega
vodenja stabilnih naprav vozne mreže
na slovenskem železniškem omrežju

Lokacija – Slovenija

1. Sklic na objavo: EUROPEAID/
112846/D/SV/SI.

2. Datum objave razpisa za izbiro izvajal-
ca storitev: 11. in 18. januar 2002.

3. Številka sklopa in njegovo ime:
– sklop 3 – izdelava študije upravičeno-

sti in izdelava idejnih rešitev za uvedbo da-
ljinskega vodenja stabilnih naprav vozne
mreže na slovenskem železniškem omre-
žju.

4. Pogodbena vrednost: EUR 337.500.
5. Datum podpisa pogodbe: 30. 12.

2003.
6. Število prejetih ponudb: 3.
7. Skupno število točk izbranega ponud-

nika: 99,9.
8. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Holand Railconsult, PO
Box 2855, Daalsesingel 101, 3511GW
Utrecht, The Netherlands;

– Austroconsult GmbH, Austria;
– Centralne Biuro Projektowo-Badawcze

Budownictwa Kolejowego “Kolprojekt“, Po-
land;

– OMEGAconsult, Slovenia.
Ministrstvo za promet

Urad za železnice

Ob-92909
Service Contract Award Notice

Technical Assistance for the
implementation of GSM-R,

ERTMS/ETCS system and remote
control of fixed installations for electric

traction system on railway network
Location – Slovenia

1. Publication reference: EUROPEAID/
112846/D/SV/SI.

2. Publication date of the procurement
notice: January 11th and 18th, 2002.

3. Number and lot title:
– Lot 3 – Feasibility study and concep-

tual designs for the remote control of fixed
installation for electric traction system on
the Slovenian railway network.

4. Contract value: EUR 337,500.
5. Date of award of the contract: De-

cember 30th, 2002.
6. Number of tenders received: 3.
7. Overall score of chosen tender: 99.9.
8. Name and address of successful ten-

derer: Holland Railconsult, PO Box 2855,
Daalsesingel 101, 3511GW Utrecht, The
Nederlands;

– Austroconsult GmbH, Austria;
– Centralne Biuro Projektowo-Badawcze

Budownictwa Kolejowego “Kolprojekt“, Po-
land;

– OMEGAconsult, Slovenia.
Ministrstvo za promet

Urad za železnice

Ob-92910
Objava o oddaji naročila storitev

Tehnična pomoč pri pripravi
dokumentacije za uvedbo digitalnega

železniškega omrežja (GSM-R), uvedbo
evropskega signalnega sistema

(ERTMS/ETCS) in uvedbo daljinskega
vodenja stabilnih naprav vozne mreže
na slovenskem železniškem omrežju

Lokacija – Slovenija
1. Sklic na objavo: EUROPEAID/

112846/D/SV/SI.
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2. Datum objave razpisa za izbiro izvajal-
ca storitev: 11. in 18. januar 2002.

3. Številka sklopa in njegovo ime:
– sklop 1 – izdelava študije upravičeno-

sti in izdelava idejnih rešitev za uvedbo digi-
talnega železniškega omrežja (GSM-R) na
slovenskem železniškem omrežju.

4. Pogodbena vrednost: EUR 425.000.
5. Datum podpisa pogodbe: 30. 12.

2002.
6. Število prejetih ponudb: 3.
7. Skupno število točk izbranega ponud-

nika: 92,9.
8. Ime in naslov najugodnejšega ponud-

nika: Holand Railconsult, PO Box 2855,
Daalsesingel 101, 3511GW Utrecht, The
Netherlands;

– Austroconsult GmbH, Austria;
– Centralne Biuro Projektowo-Badawcze

Budownictwa Kolejowego “Kolprojekt“,
Poland;

– OMEGAconsult, Slovenia.
Ministrstvo za promet

Urad za železnice

Ob-92911
Service Contract Award Notice

Technical Assistance for the
implementation of GSM-R,

ERTMS/ETCS system and remote
control of fixed installations for electric

traction system on railway network
Location – Slovenia

1. Publication reference:
EUROPEAID/112846/D/SV/SI.

2. Publication date of the procurement
notice: January 11th and 18th, 2002.

3. Lot number and lot title:
– Lot 1 – Feasibility study and concep-

tual designs for the project GSM-R Net-
work for the Slovenian railway network.

4. Contract value: EUR 425,000.
5. Date of award of the contract: De-

cember 30th, 2002.
6. Number of tenders received: 3.
7. Overall score of chosen tender: 92.9.
8. Name and address of successful ten-

derer: Holand Railconsult, PO Box 2855,
Daalsesingel 101, 3511GW Utrecht, The
Netherlands;

– Austroconsult GmbH, Austria;
– Centralne Biuro Projektowo-Badawcze

Budownictwa Kolejowego “Kolprojekt“, Po-
land;

– OMEGAconsult, Slovenia.
Ministrstvo za promet

Urad za železnice

Ob-92912
Objava o oddaji naročila storitev

Tehnična pomoč pri pripravi
dokumentacije za uvedbo digitalnega

železniškega omrežja (GSM-R),
uvedbo evropskega signalnega

sistema (ERTMS/ETCS) in uvedbo
daljinskega vodenja stabilnih naprav

vozne mreže na slovenskem
železniškem omrežju
Lokacija – Slovenija

1. Sklic na objavo: EUROPEAID/
112846/D/SV/SI.

2. Datum objave razpisa za izbiro izvajal-
ca storitev: 11. in 18. januar 2002.

3. Številka sklopa in njegovo ime:

– sklop 2 – izdelava študije upravičeno-
sti in izdelava idejnih rešitev za uvedbo
evropskega signalnega sistema
(ERTMS/ETCS) na slovenskem železni-
škem omrežju.

4. Pogodbena vrednost: EUR 487.500.
5. Datum podpisa pogodbe: 7. 4. 2003.
6. Število prejetih ponudb: 3.
7. Skupno število točk izbranega ponud-

nika: 100,0.
8. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Holand Railconsult, PO
Box 2855, Daalsesingel 101, 3511GW
Utrecht, The Netherlands;

– Austroconsult GmbH, Austria;
– Centralne Biuro Projektowo-Badawcze

Budownictwa Kolejowego “Kolprojekt“, Po-
land;

– OMEGAconsult, Slovenia.
Ministrstvo za promet

Urad za železnice

Ob-92913
Service Contract Award Notice

Technical Assistance for the
implementation of GSM-R,

ERTMS/ETCS system and remote
control of fixed installations for electric

traction system on railway network
Location – Slovenia

1. Publication reference:
EUROPEAID/112846/D/SV/SI.

2. Publication date of the procurement
notice: January 11th and 18th, 2002.

3. Lot number and lot title:
– Lot 2 – Feasibility study and concep-

tual designs for ERTMS/ETCS systems for
the Slovenian railway network.

4. Contract value: EUR 487,500.
5. Date of award of the contract: April

7th, 2003.
6. Number of tenders received: 3.
7. Overall score of chosen tender:

100,0.
8. Name and address of successful ten-

derer: Holand Railconsult, PO Box 2855,
Daalsesingel 101, 3511GW Utrecht, The
Netherlands;

– Austroconsult GmbH, Austria;
– Centralne Biuro Projektowo-Badawcze

Budownictwa Kolejowego “Kolprojekt“, Po-
land;

– OMEGAconsult, Slovenia.
Ministrstvo za promet

Urad za železnice

Ob-93026
Razpis za prijavo projektov
iz Sklada za male projekte

Slovenija/Italija 2001, ki ga objavlja
Agencija RS za regionalni razvoj

1. Objava št.: SI.0108.02.02.
2. Program in finančna linija: Sklad za

male projekte, Slovenija/Italija 2001,
SI.0108.02.02, program Phare čezmejno
sodelovanje.

3. Vrsta dejavnosti, geografsko podro-
čje in trajanje projekta

(a) Vrsta dejavnosti: osnovni namen Skla-
da za male projekte je nuditi finančno pod-
poro povezovanju ljudi na lokalni ravni, raz-
vojnim dejavnostim čezmejnega značaja na
obmejnem območju med Slovenijo in Itali-
jo. Cilj programa je povečati sodelovanje

med ljudmi in razviti zmogljivosti lokalnih in
regionalnih oblasti za nadaljnje izvajanje pro-
jektov.

(b) Geografsko območje:
– občine v statistični regiji Goriška: Aj-

dovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Ka-
nal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Go-
rica, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava;

– občine v statistični regiji Obalno-kra-
ška: Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen,
Koper, Piran, Sežana, ter

– občina v statistični regiji Gorenjska:
Kranjska Gora.

(c) Maksimalno trajanje projekta: 12 me-
secev, vendar najkasneje do 31. 8. 2004.

Za natančnejše podatke glej “Navodila
prijaviteljem za sodelovanje na razpisu
2001”, pod 12. točko.

4. Celotna vrednost tega razpisa:
935.000 EUR.

5. Maksimalni in minimalni zneski dota-
cije:

(a) minimalni znesek je 10.000 EUR,
(b) maksimalni znesek je 50.000 EUR,
(c) maksimalni delež projektne vredno-

sti, ki se krije iz sredstev EU je 75%.
6. Maksimalno število dodeljenih dota-

cij: 50.
Merila za izbor
7. Upravičenci: kdo se lahko prijavi: pri-

javitelji morajo izpolnjevati vse naslednje po-
goje, da so upravičeni do sodelovanja na
razpisu:

– biti morajo neprofitne pravne osebe in
lokalne organizacije kot so: občine ali lokal-
ne skupnosti v določenem obmejnem ob-
močju, evroregije, gospodarske in obrtne
zbornice, fundacije in društva, sindikati, za-
vodi in šole, nevladne organizacije;

– imeti morajo sedež ali predstavništvo v
eni od upravičenih občin v Sloveniji;

– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki;

– imeti morajo trajne in zadostne vire fi-
nanciranja, da zagotovijo izvedbo aktivnosti
v celotnem obdobju trajanja projekta, in če
je potrebno, da tudi zagotovijo finančna
sredstva za premostitve;

– biti morajo izkušeni in sposobni doka-
zati, da lahko vodijo večje aktivnosti, skla-
dno z velikostjo predlaganega projekta;

– imeti morajo italijanskega partnerja na
projektu iz primerne pokrajine Interreg IIIA.

Predviden rok
8. Predvideni datum objave rezultatov

ocenjevanja: avgust 2003.
Merila za izbor
9. Merila za izbor: skladno s točko 2.3 v

Navodilih prijaviteljem za sodelovanje na raz-
pisu 2001 (administrativna pravilnost vloge,
primernost prijaviteljev, partnerjev in projek-
tov za sodelovanje na razpisu, ocenjevanje
kvalitete in finančna ocena).

Podatki za prijavo
10. Oblika prijave in zahtevane podrob-

nosti: prijavitelji morajo predložiti svojo vlogo
na predpisanem obrazcu za prijavo, ki je pri-
ložen Navodilom prijaviteljem in skladno s
točko 12 morajo dosledno upoštevati navo-
dila. Vsako vlogo mora ponudnik oddati v
enem podpisanem originalu in petih kopijah.

11. Rok in naslov za oddajo prijav: 4. 7.
2003 do 14. ure na naslov Agencija RS za
regionalni razvoj, Regionalna pisarna Šta-
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njel, Grad Štanjel, 6222 Štanjel. Naročnik
ne bo upošteval vloge, ki bodo prispele po
tem roku, naročnik ne bo upošteval.

12. Natančne informacije: podatki o raz-
pisu so podani v “Navodilih prijaviteljem za
sodelovanje na razpisu 2001”, ki jih lahko
dobite na sedežu REC-a (Regionalnega
centra za okolje za srednjo in vzhodno Evro-
po, Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana), v
Regionalni pisarni Štanjel ali na spletni stra-
ni www.rec-lj.si ali www.sigov.si/arr.

Prijavitelji lahko svoja vprašanja glede
razpisa pošljejo po elektronski pošti na na-
slov REC-a: rec-slovenia@guest.arnes.si ali
po faksu 01/425-68-60 (vključno s št. ob-
jave tega razpisa pod 1. točko).

Prav tako svetujemo vsem prijaviteljem,
da pred rokom oddaje redno spremljajo
spletno stran www.rec-lj.si, kjer bo naroč-
nik objavil najbolj pogosta vprašanja in
ustrezne odgovore nanje. Tam bodo objav-
ljeni tudi podatki o šestih informativnih se-
minarjih na temo priprave prijav na razpis, ki
bodo organizirani v Štanjelu, Tolminu, Ko-
pru, Kranjski Gori, Novi Gorici in Hrpe-
ljah-Kozini.

Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj

Regionalni center za okolje za
srednjo in vzhodno Evropo

Št. 323-363/2003 Ob-93020
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinar-
ska uprava Republike Slovenije, objavlja na
podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona
o veterinarstvu (ZVet, Uradni list RS, št.
33/01)

javni razpis
za dodelitev koncesij za opravljanje
veterinarskih dejavnosti na območju

Republike Slovenije
1. Koncendent: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Veterinarska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Parmova 53/II.

2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij:

A) veterinarskim ambulantam B, za
opravljanje dejavnosti:

– spremljanja zdravstvenega stanja živali;
– označevanja živali ter vodenje registra

živali;
– veterinarskih pregledov živali;
– kirurških posegov ter zdravljenja po-

škodb pri živalih;
– osnovne laboratorijske diagnostike za

odkrivanje kužnih bolezni živali;
– organiziranja veterinarskega izobraže-

vanja imetnikov živali in prebivalstva;
– preprečevanja onesnaževanja okolja s

povzročitelji in prenašalci kužnih bolezni ži-
vali;

– ukrepanja za higienizacijo odplak;
– zaščite živali pred mučenjem.
B) veterinarskim ambulantam v osemenje-

valnih središčih, za opravljanje dejavnosti:
– zdravstvenega varstva plemenjakov v

osemenjevalnem središču;
– sistematičnega spremljanja zdravja

plemenjakov in njihove zdravstvene sposo-
bnosti za osemenjevanje;

– pridobivanja, priprave in preverjanja
zdravstvene ustreznosti živalskega semena;

– skladiščenja in distribucije živalskega
semena.

3. Začetek in trajanje koncesije: konce-
sija se sklene za dobo 10 let in začne veljati
z dnem podpisa pogodbe med konceden-
tom in nosilcem koncesije.

4. Pogoji:
a) Za opravljanje dejavnosti iz 2.A) točke

mora imeti koncesionar verificirano veteri-
narsko ambulanto B;

b) Za opravljanje dejavnosti iz 2.B) toč-
ke mora imet koncesionar verificirano ve-
terinarsko ambulanto v osemenjevalnem
središču.

5. Prijava: na javni razpis se lahko prija-
vijo veterinarske organizacije iz 4. točke te-
ga razpisa.

Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke dr. vet. med. in vete-

rinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v ve-
terinarski organizaciji in, ki bodo opravljali
te dejavnosti;

– kopijo izpisa iz delovne knjižice za te
delavce;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev gle-
de izobrazbe za dr. vet. med. (kopijo oprav-
ljenega strokovnega oziroma državnega iz-
pita in licence) za veterinarske pomočnike
pa potrdilo o izobrazbi;

– zadnji celotni izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske orga-
nizacije, ki so organizirane po zakonu o go-
spodarskih družbah oziroma overjen prigla-
sitveni list za veterinarske organizacije, ki so
organizirane kot samostojni podjetniki.

6. Rok javnega razpisa: rok prijave je
odprt do 31. 12. 2003.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak
prvi delovni dan v mesecu v prostorih VURS,
Parmova 53/II z začetkom ob 10. uri.

Obravnavale se bodo vloge, prispele na
naslov iz 8. točke tega razpisa do vključno
15 dne v prejšnjem mesecu do 14. ure.
Ostale prijave se bodo obravnavale na pri-
hodnjih odpiranjih vlog.

Pri odpiranju smejo biti navzoči prijavite-
lji oziroma predstavniki prijaviteljev, če ima-
jo pisno pooblastilo.

8. Rok za vložitev vlog: prijavitelj pošlje
ali osebno prinese vlogo v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis - koncesi-
ja ambulanta B“, ali “Ne odpiraj – javni raz-
pis – koncesija – ambulanta v osemenjeval-
nem središču“ na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunaj-
ska 56-58.

9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesio-
narjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 15
dni po odpiranju prispelih vlog.

Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan od
8. do 10. ure (kontaktna oseba Tatjana
Obal, dr. vet. med.).

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Veterinarska uprava
Republike Slovenije

Ob-93017

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

bombaža in volnenega česanca
1. Prodajalec: Zavod Republike Sloveni-

je za blagovne rezerve.

2. Naslov prodajalca (poštni naslov, šte-
vilka telefona in številka telefaksa): Dunajska
106, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300,
faks 01/58-97-347.

3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
– bombaž (različnega porekla)

936.019 kg,
– volneni česanec (različno poreklo)

26.172,60 kg.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča

Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do
31. 12. 2003.

5. Ponudniki lahko oddajo ponudbe tudi
za delne količine posameznih vrst bombaža
ali volnenega česanca. V primeru, da nihče
od ponudnikov ne ponudi odkupa celotnih
količin blaga, bo kot najugodnejši izbran tisti
ponudnik, ki je ponudil najvišjo ponudbeno
ceno za posamezno vrsto blaga. V primeru,
da ponudnik ponudi odkup celotne zaloge
blaga pa bo kot najugodnejši izbran tisti po-
nudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno vre-
dnost za celotno zalogo blaga.

Po ocenitvi ponudb Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve sklene po-
godbo z enim ali več ponudniki, z najugo-
dnejšo kombinacijo ponudb.

6. Višina kavcije: pred odpiranjem po-
nudb morajo ponudniki položiti kavcijo v vi-
šini 10% ponudbene vrednosti na transak-
cijski račun številka: 01100-6030230073.

Po opravljenem javnem odpiranju po-
nudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni,
brez obresti.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku desetih dni po odpi-
ranju ponudb. Če izbrani ponudnik pogod-
be ne sklene, naročnik priloženo kavcijo
zadrži.

8. Način in rok plačila: najugodnejši po-
nudnik lahko plača kupnino pred prevze-
mom blaga na transakcijski račun številka:
01100-6030230073 ali v roku 30 dni po
prevzemu blaga, če zavaruje plačilo z ban-
čno garancijo, ki jo mora dostaviti v roku
petih delovnih dni po podpisu pogodbe.
Bančna garancija se mora glasiti na vre-
dnost pogodbene količine blaga in z rokom
dospelosti 15 dni po preteku obveznosti pla-
čila. Položena kavcija se v primeru takoj-
šnega plačila všteje v kupnino oziroma se v
primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi
vseh pogodbenih obveznosti v roku petih
delovnih dni, brez obresti.

9. Dodatne informacije o razpisu (loka-
cije skladiščenja, poreklo…): Alojzij Černe,
tel. 01/58-97-326, faks 01/58-97-347.

10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 26. 5. 2003 do
15. ure.

Ponudbe se označi: “Ponudba za na-
kup bombaža in volnenega česanca – ne
odpiraj“.

Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.

Ponudbe je potrebno predložiti na Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
VII. nadstropje, Zavoda Republike Sloveni-
je za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
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12. Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.

13. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 4. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-93018

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

pralnega praška
1. Prodajalec: Zavod Republike Sloveni-

je za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca (poštni naslov, šte-

vilka telefona in številka telefaksa): Du-
najska 106, 1000 Ljubljana, tel.
01/58-97-300, faks 01/58-97-347.

3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
prodaja okoli 885 ton pralnega praška vrste
Persil (pakiranje 3 kg, 4,5 kg in 6 kg).

Najmanjša količina, ki jo mora ponudnik
odkupiti je 100 ton.

4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do
31. 12. 2003.

5. Najnižja cena: 245 SIT/kg pralnega
praška, fco skladišče Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve.

Pralni prašek bo prodan ponudniku, ki
bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva
ali več ponudnikov ponudijo enako ceno,
ima prednost ponudnik, ki ponudi nakup
večje količine pralnega praška. Po ocenitvi
ponudb Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve sklene pogodbo z enim ali
več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo
ponudb.

6. Višina kavcije: pred odpiranjem po-
nudb morajo ponudniki položiti kavcijo v vi-
šini 10% ponudbene vrednosti na
TR:01100-6030230073.

Po opravljenem javnem odpiranju po-
nudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni,
brez obresti.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku desetih dni po odpi-
ranju ponudb. Če izbrani ponudnik pogod-
be ne sklene, naročnik priloženo kavcijo
zadrži.

8. Način in rok plačila: najugodnejši po-
nudnik lahko plača kupnino pred pre-
vzemom pralnega praška na TR
01100-6030230073 ali v roku 30 dni po
prevzemu pralnega praška, če zavaruje pla-
čilo z bančno garancijo, ki jo mora dostaviti
v roku petih delovnih dni po podpisu po-
godbe. Bančna garancija se mora glasiti na
vrednost pogodbene količine pralnega pra-
ška in z rokom dospelosti 15 dni po prete-
ku obveznosti plačila. Položena kavcija se v
primeru takojšnega plačila všteje v kupnino
oziroma se v primeru plačila z odlogom vr-
ne po izpolnitvi vseh pogodbenih obvezno-
sti v roku petih delovnih dni, brez obresti.

9. Dodatne informacije o razpisu (kvali-
teta in tip pralnega praška in lokacije skladi-
ščenja…): Dušan Čeak, tel. 01/58-97-325,
faks 01/58-97-347.

10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 26. 5. 2003 do
15. ure.

Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
pralnega praška, ne odpiraj“.

Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.

Ponudbe je potrebno predložiti na Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2003 ob 9. uri, v sejni sobi VII. nad-
stropje, Zavoda Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana.

12. Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerikoli po-
nudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.

13. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 4. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-93019

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
železniško tirnega materiala

1. Prodajalec: Zavod Republike Sloveni-
je za blagovne rezerve.

2. Naslov prodajalca (poštni naslov, šte-
vilka telefona in številka telefaksa): Dunajska
106, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300,
faks 01/58-97-347.

3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
prodaja železniško tirnega materiala in
sicer:

– tirnice S49 – 23.837,2 tm,
– pragi leseni – 6.272 kosov,
– pragi betonski – 5.000 kosov,
– tirfoni DŽ12 – 12.100 kosov,
– obročki DŽ70 – 3.659 kosov,
– spojni vijaki DŽ3 – 5.882 kosov,
– spojke ploščate DŽ2 – 2.430 kosov,
– kretnica 45 R-300-6 leva – 1 kos,
– kretnica 49 R-300-6 desna – 1 kos,
– pajner nosilci – 179 kosov,
– mostna konstrukcija – 5 kosov,
– dvigalo – 1 kos.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča

Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do
31. 12. 2003.

5. Ponudniki lahko oddajo ponudbe tudi
za delne količine posameznih vrst železniško
tirnega materiala. V primeru, da nihče od
ponudnikov ne ponudi odkupa celotnih koli-
čin blaga, bo kot najugodnejši izbran tisti
ponudnik, ki je ponudil najvišjo ponudbeno
ceno za posamezno vrsto blaga. V primeru,
da ponudnik ponudi odkup celotno zalogo
blaga pa bo kot najugodnejši izbran tisti po-
nudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno vre-
dnost za celotno zalogo blaga.

Po ocenitvi ponudb Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve sklene po-
godbo z enim ali več ponudniki, z najugo-
dnejšo kombinacijo ponudb.

6. Višina kavcije: pred odpiranjem po-
nudb morajo ponudniki položiti kavcijo v vi-
šini 10% ponudbene vrednosti na transak-
cijski račun številka: 01100-6030230073.

Po opravljenem javnem odpiranju po-
nudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni,
brez obresti.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku desetih dni po odpira-
nju ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe
ne sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.

8. Način in rok plačila: najugodnejši po-
nudnik lahko plača kupnino pred prevzemom
železniško tirnega materiala na transakcijski
račun številka: 01100-6030230073 ali v
roku 30 dni po prevzemu železniško tirne-
ga materiala, če zavaruje plačilo z bančno
garancijo, ki jo mora dostaviti v roku petih
delovnih dni po podpisu pogodbe. Bančna
garancija se mora glasiti na vrednost po-
godbene količine železniško tirnega mate-
riala in z rokom dospelosti 15 dni po prete-
ku obveznosti plačila. Položena kavcija se
v primeru takojšnega plačila všteje v ku-
pnino oziroma se v primeru plačila z odlo-
gom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih
obveznosti v roku petih delovnih dni, brez
obresti.

9. Dodatne informacije o razpisu (loka-
cije skladiščenja…): Alojzij Černe, tel.
01/58-97-326, faks 01/58-97-347.

10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 26. 5. 2003 do
15. ure.

Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
železniško tirnega materiala-ne odpiraj“.

Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.

Ponudbe je potrebno predložiti na Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2003 ob 10. uri, v sejni sobi VII.
nadstropje, Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.

12. Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.

13. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 4. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 192-00 Ob-93178
Javni razpis

za izbiro izvajalca dejavnosti
Subvencioniranje obštudijskega

izobraževanja pri Študentski
organizaciji Univerze v Ljubljani v

študijskem letu 2003/2004
1. Naročnik: Študentska organizacija

Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), Ljub-
ljana, Kersnikova 4.

2. Predmet: predmet javnega razpisa je
izbira izvajalcev dejavnosti Subvencionira-
nje obštudijskega izobraževanja v študij-
skem letu 2003/2004, ki obsega:

– usposabljanje kandidatov za voznike
motornih vozil (A in B kategorije),

– tečaje tujih jezikov,
– tečaje retorike.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-

nudniki:



Stran 2312 / Št. 40-41 / 5. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– status: pravna oseba, ki v svoji osnov-
ni dejavnosti opravlja izobraževanje odra-
slih in mladine na razpisanih področjih,

– kadrovska struktura: najmanj en zapo-
slen z višjo ali visoko izobrazbo,

– ustrezni delovni in tehnični pogoji: pri-
merno opremljeni prostori, ki morajo biti do-
stopni invalidom,

– finančno urejeno računovodsko poslo-
vanje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: relevantnost ponudbe za predmet
razpisa, popolnost ponudbe, kakovost po-
nudbe, reference ponudnika (uveljavljenost
in uspešnost ponudnika, udeležba študen-
tov,..), finančna učinkovitost, dostopnost
cen za študente, popusti.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
prostorih Študentske organizacije Uni-
verze v Ljubljani, Kersnikova 4, soba 203,
2. nadstropje, vsak delovnik med 10. in
11. uro ali jo poiščejo na internetu
(http://www.sou.uni-lj.si).

5. Rok predložitve ponudbe: ponudbe
morajo biti predložene do vključno 30. 5.
2003.

6. Način predložitve ponudbe: ponudbe
morajo biti poslane izključno po pošti kot
priporočena pošiljka, na naslov Študentska
organizacija Univerze v Ljubljani, Kersniko-
va 4, 1000 Ljubljana, s pripisom “Ne odpi-
raj – Ponudba – Razpis za subvencionira-
nje obštudijskega izobraževanja za študij-
sko leto 2003/2004”.

7. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
ne bo javno.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najpozneje do 20. 6. 2003.
Izbrani ponudniki morajo podpisati pogod-
bo v roku 14 dni po pozivu k podpisu po-
godbe, sicer se šteje, da so od razpisa od-
stopili.

9. Dodatne informacije: vse dodatne in-
formacije lahko ponudniki dobijo (do 29. 5.
2003) vsak delovni dan med 10. in 11. uro
pri Mojci Remec Rojec, tel. 01/43-80-207
ali 040/206-212.

Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani

(ŠOU v Ljubljani)

Ob-92874
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sub-

vencioniranju obrestnih mer za najete kre-
dite za izgradnjo, prenovo in nakup stano-
vanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava
(Uradno glasilo, št. 7/98) objavlja župan
Občine Vipava

javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za

kredite, najete v letu 2003, za
izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj

in stanovanjskih hiš v Občini Vipava
Namen subvencioniranja obrestnih mer

je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš na območju Občine Vipa-
va, za katere prosilec najame kredit pri ban-
ki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju občanov v letu
2003. V prenovo sodi tudi ureditev central-
nega ogrevanja z zemeljskim plinom.

Višina sredstev za subvencijo v letu
2003 znaša 3,500.000 SIT.

Kvota posojil, do katere občina na pod-
lagi javnega razpisa subvencionira obrestno
mero, znaša 80,000.000 SIT.

Najvišji znesek kredita, ki ga občina sub-
vencionira posameznemu prosilcu je
3,000.000 SIT.

Obrestna mera za kreditojemalce je
T + 2,15%.

Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
Interesenti, ki želijo najeti kredit, morajo

izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki
jih določa Pravilnik o subvencioniranju obre-
stnih mer za najete kredite za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in stanovanj-
skih hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v
Uradnem glasilu, št. 7/98 z dne 4. junija
1998.

Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik stanovanjske hiše, ki jo

namerava prenavljati s kreditom, za katere-
ga se prijavlja,

– da ima veljavno gradbeno dovoljenje
ali odločbo o priglašenih delih (lokacijsko
informacijo) oziroma da ima sklenjeno
kupoprodajno pogodbo in overjeno pri no-
tarju),

– da prosilec oziroma njegov družinski
član ni kupil stanovanja na podlagi Stano-
vanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91).

Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil

kreditno pogodbo z banko, s katero ima
Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kredi-
tiranju v roku 60 dni od prejema obvestila
o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kre-
dita,

– da plača banki stroške odobritve kre-
dita,

– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po
tarifi zavarovalnice ali s poroki,

– da izpolnjuje pogoje banke kreditoda-
jalke (kreditna sposobnost, itd.).

Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu na naslovu Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava, s pripisom za stano-
vanjski kredit (obrazci bodo na voljo na se-
dežu občine vsak delovni dan med 8. in 14.
uro).

Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave
tega razpisa.

Prosilec skupaj z vlogo predloži:
– dokazilo o državljanstvu in dokazilo o

stalnem bivališču (kopija osebne izkaznice,
potnega lista, vozniškega dovoljenja),

– izjavo o številu članov družinske skup-
nosti,

– potrdilo o lastništvu objekta (zemlji-
škoknjižni izpisek) ali kupoprodajno pogod-
bo,

– podatke o skupnem bruto dohodku
prosilca v letu 2002 (podatke, ki se vpišejo
v napoved za odmero dohodnine),

– odločbo o invalidnosti (če uveljavlja ta
kriterij),

– gradbeno dovoljenje ali dovoljenje o
priglašenih delih oziroma lokacijsko infor-
macijo (če gre za gradnjo ali adaptacijo),

– dokazilo, da gre za kulturni spomenik
(če gre za kulturni spomenik),

– dokazilo, da gre za gradnjo na temelju
starih hiš (če je zgrajena pred letom 1960),
če uveljavlja ta kriterij,

– podpisano izjavo, da ima neprimerno
stanovanje (opis razmer), če uveljavlja ta
kriterij,

– podpisano izjavo oziroma dokazilo, da
je prosilec brez stanovanja oziroma prvič
rešuje stanovanjski problem, če uveljavlja
ta kriterij,

– izjavo, da on oziroma njegovi družinski
člani niso kupili stanovanja po Stanovanj-
skem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91).

Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na tel. 05/364-34-10 (Helena Ko-
bal).

Občina Vipava

Ob-92875
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pra-
vilnika za vrednotenje športnih programov v
Občini Ljubno objavlja Občina Ljubno

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v letu 2003
I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov:

– športna vzgoja predšolskih, šoloob-
veznih otrok, mladine in študentov;

– športna rekreativna dejavnost odraslih;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športne prireditve;
– športna dejavnost invalidov;
– medobčinsko in mednarodno sodelo-

vanje;
– razvojne in strokovne naloge v športu;
– vzdrževanje in sofinanciranje vzdrže-

vanja športnih objektov in površin;
– promocijska dejavnost;
– priznanja športnikom in športnim de-

lavcem.
II. Razpisni pogoji: pravico do sofinanci-

ranja športnih programov imajo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Ljubno;
– da so registrirani za izvajanje športne

dejavnosti;
– imajo zagotovljene materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti;

– imajo vsaj že eno leto pred prijavo na
razpis organizirano redno vadbo članov;

– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (ta pogoj velja le za šport-
na društva in zveze);

– da redno letno dostavljajo občini in
zvezi podatke o članstvu, poročila o realiza-
ciji programov in plan aktivnosti in poročila
o doseženih rezultatih.

III. Rok in način prijave: rok za prijavo na
razpis je 20 dni od objave.

Prijava na razpis mora biti dostavljena na
razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi za-
htevanimi prilogami. Razpisni obrazci so na
voljo pri Občinski upravi občine Ljubno,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

Prijava mora biti podana v zapečateni
kuverti in jo je potrebno poslati na naslov:
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333
Ljubno ob Savinji, s pripisom “Javni razpis
–Šport 2003“.

Kontaktna oseba: Franjo Naraločnik, tel.
03/839-17-70.
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IV. Postopek obravnave prijav: prejete
vloge bo ovrednotila strokovna komisija na
podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje
športnih programov. Izbrani izvajalci bodo o
izbiri obveščeni v roku 20 dni po izteku
roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
izvajalci bo Občina Ljubno sklenila pogod-
bo o sofinanciranja športnih programov za
leto 2003.

Občina Ljubno

Ob-92940
Na podlagi 9. člena Pravilnika o subven-

cioniranju obrestne mere za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v Občini Treb-
nje (Ur. l. RS, št. 49/02) in Proračuna Ob-
čine Trebnje za leto 2003, sprejetega dne
17. 4. 2003, objavlja Občina Trebnje

razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja

obrti in podjetništva v Občini Trebnje
za leto 2003

1. Predmet razpisa so sredstva občin-
skega proračuna namenjena za subvencio-
niranje obrestne mere za pospeševanje raz-
voja obrti in podjetništva v Občini Trebnje, v
skupni višini 7,000.000 SIT za leto 2003,
ki se bodo uporabila za naslednje namene:

– graditev, nakup zemljišča, zgradb in
opreme – osnovnih sredstev,

– investicije v osnovna sredstva za usta-
novitev novega ali razširitev obstoječega po-
djetja,

– spremembe proizvodnega procesa ali
proizvoda in investicije v osnovna sredstva
podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je
prenehalo delovati, ali bi drugače preneha-
lo delovati.

Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovnih prostorov oziroma mesto investi-
cije prosilca mora biti na območju Občine
Trebnje. Investicije, ki so predmet spodbud,
morajo ostati v Občini Trebnje še najmanj
pet let po prejemu pomoči.

Prednost pri dodelitvi subvencije bo imel
tisti prosilec, ki v zadnjih treh letih ni prejel
subvencije.

2. Za subvencijo obrestne mere lahko
zaprosijo gospodarske družbe, ustanovlje-
ne v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah, ki morajo izpolnjevati pogoje iz
6. člena Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posa-
meznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS,
št. 59/00).

Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji
smiselno upoštevajo.

Do subvencije niso upravičene družbe v
težavah.

3. Subvencije se dodeljujejo za nasled-
nje vrste upravičenih stroškov:

– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb,

– stroški nematerialnih investicij (stroški
nakupa patentov, licenc),

– stroški svetovanja,
– stroški najetja, postavitve in delova-

nja stojnice na sejmih in razstavah (samo
za prvi nastop na določenem sejmu ali
razstavi).

4. Prosilec lahko zaprosi za subvencijo
obrestne mere za posojila, katerih vrednost

naložbe ne presega 40 mio SIT, ki jih odo-
brijo pristojne bančne institucije in ustreza-
jo namenom iz pravilnika, z rokom vračanja
največ 5 let.

Subvencija obrestne mere se bo dode-
ljevala za kreditne pogodbe, sklenjene v te-
kočem letu, v enkratnem znesku direktno
na račun prejemnika subvencije, ta pa je
dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila
kredit, tekoče poravnavati obresti, ves čas
odplačevanja kredita.

5. Iz sredstev občinskega proračuna se
subvencionira obrestna mera, ki znaša naj-
več 4,5 odstotnih točk, glede na sprejeta
sredstva v proračunu in število prosilcev.

Višina subvencije se določi na podlagi
amortizacijskega načrta.

6. Subvencija obrestne mere iz občin-
skega proračuna se lahko vloži za bančna
posojila, ki ne presegajo 30% predračun-
ske vrednosti investicije prosilca. Prosilec
mora podati izjavo, da ima najmanj 30%
zagotovljenih lastnih sredstev in druge vire
za preostali znesek investicije.

7. Rok za vložitev vlog je 45 dni po dne-
vu objave tega razpisa (predvideni datum
objave: 5. 5. 2003).

Prosilec odda vlogo na sedežu Občine
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in si-
cer na predpisanem obrazcu “Vloga za sub-
vencioniranje obrestne mere“, ki ga prejme
na Oddelku za gospodarstvo občine Treb-
nje (ga. Pekolj, ga. Sitar).

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pra-
vilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih. Razpis in obrazci so na voljo tudi
na internetni strani Občine Trebnje –
http://www.trebnje.si/.

Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo za-
vrnjene.

8. Obrazcu “Vloga za subvencioniranje
obrestne mere“ mora biti priložena nasled-
nja dokumentacija:

Investicijski program ali poslovni načrt.
Dokazilo o poravnanih davkih in pri-

spevkih:
– za samostojne podjetnike – potrdilo o

plačanih davkih od Davčnega urada,
– za gospodarske družbe – BON 2 (za

leto 2002), podatke o solventnosti imetnika
poslovnega računa (potrdilo prosilci prej-
mejo na banki, kjer imajo odprt račun).

Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe – izkaz po-

slovnega izida in bilanco stanja za leto
2002,

– za samostojne podjetnike – odločbo
DURS-a za leto 2002, kateri priložijo bilan-
co uspeha in bilanco stanja za leto 2002.

Za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register.

Za samostojne podjetnike fotokopijo pri-
glasitvenega lista.

Za prosilce, ki opravljajo obrtno dejav-
nost, fotokopijo obrtnega dovoljenja.

Sklep banke ali drugega posojilodajalca
(ali pogodba, če je že sklenjena) o odobritvi
posojila.

Amortizacijski načrt.
Dokazila glede na namen posojila:
– pri gradnji poslovnih prostorov: grad-

beno dovoljenje,
– pri nakupu opreme: račun ali pred-

račun,

– pri nakupu osnovnih sredstev (poslov-
nih prostorov, zemljišč): kupoprodajno po-
godbo oziroma predpogodbo o sklenitvi ku-
poprodajne pogodbe.

9. Sklep o dodelitvi subvencij se posre-
duje prosilcem najkasneje v 15 dneh po
sprejemu na občinskem svetu.

Občina Trebnje

Št. 320/07-2003 Ob-92977
Na podlagi 8. člena Pravilnika o dode-

ljevanju državnih pomoči za programe kme-
tijstva v Občini Brezovica, Programa za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Brez-
ovica za leto 2003 ter sprejetega Odloka o
proračunu Občine Brezovica za leto 2003
(Ur. l. RS, št. 27/03) objavljamo

javni razpis
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Brezovica

za leto 2003
I. Predmet razpisa
Občina Brezovica namenja finančna

sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Brezovica po tem razpisu iz proraču-
na za leto 2003 v višini 11,450.000 SIT.

II. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo fizične ose-

be – kmetje in pravne osebe s stalnim pre-
bivališčem oziroma sedežem v Občini Brez-
ovica, ki se ukvarjajo s pridelavo in predela-
vo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji
ter s promocijo in izobraževanjem na po-
dročju razvoja kmetijstva in podeželja, ki se
izkažejo s potrdilom o statusu kmeta ali MID
številko kmetije – za fizične osebe oziroma
z izpisom iz registra pravnih oseb – za prav-
ne osebe.

III. Program ukrepov
1. Živinorejski program
1.1. Sofinanciranje umetnega osemenje-

vanja krav.
Višina razpoložljivih sredstev je:

3,000.000 SIT.
Namen ukrepa: skozi program umetne-

ga osemenjevanja (prva semenitev), katere
opravi pooblaščena veterinarska organiza-
cija, izboljšati priprejo mleka in mesa.

Višina pomoči: 3.000 SIT za umetno
osemenitev telice ali krave.

Pogoji za pridobitev: na razpis se lahko
javijo upravičenci – kmetje, ki se ukvarjajo z
živinorejo in pridelavo mleka.

Zahtevana dokumentacija:
– dokazilo – potrdilo o osemenitvi in
– račun za opravljeno storitev.
Razpis velja do porabe sredstev.
1.2. Sofinanciranje zavarovanja živine –

krav in telic
Višina razpoložljivih sredstev je:

700.000 SIT.
Namen ukrepa: ohranjanje zdrave črede

na živinorejsko usmerjenih kmetijah.
Višina pomoči: 6.000 SIT po zavarovani

živali.
Pogoji za pridobitev pomoči: na razpis

se lahko javijo upravičenci – kmetje, ki se
ukvarjajo z živinorejo in pridelavo mleka.

Zahtevana dokumentacija:
– zavarovalno polico iz katere je razvi-

dno število zavarovanih živali in obseg zava-
rovanja,

– račun za opravljeno storitev.
Razpis velja do porabe sredstev.
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1.3. Programi spodbujanja konjereje
Višina razpoložljivih sredstev je:

1,000.000 SIT.
Namen ukrepa: vzpodbujanje konjereje

na področju Občine Brezovica.
Višina pomoči:
– 8.000 SIT za prvi pripust kobile,
– 6.000 SIT po zavarovani živali.
Pogoji za pridobitev pomoči: na razpis

se lahko javijo upravičenci – kmetje, rejci
konj – kobil in plemenskih žrebcev.

Zahtevana dokumentacija:
– potrdilo o pripustu kobile,
– račun za opravljeno storitev – skoč-

nino,
– dokazilo, da je plemenski žrebec vpi-

san v rodovniško knjigo,
– zavarovalno polico iz katere je razvi-

dno število zavarovanih živali in obseg zava-
rovanja,

– račun za opravljeno storitev.
Razpis velja do porabe sredstev.
1.4. Programi v prašičereji
Višina razpoložljivih sredstev je: 100.000

SIT.
Namen ukrepa: ohranjanje reje prašičev

oziroma prašičereje.
Višina pomoči: 2.500 SIT za prvi pripust

svinje.
Pogoji za pridobitev pomoči: na razpis

se lahko javijo upravičenci – kmetje, ki se
ukvarjajo s prašičerejo.

Zahtevana dokumentacija:
– potrdilo o pripustu in
– račun za opravljeno storitev.
Razpis velja do porabe sredstev.
1.5. Reja drobnice
Višina razpoložljivih sredstev je: 50.000

SIT.
Namen ukrepa: spodbujanje reje drob-

nice.
Višina pomoči: 20% stroškov zavaroval-

ne premije
Pogoji za pridobitev pomoči: na razpis

se lahko javijo upravičenci – kmetje, ki se
ukvarjajo z rejo drobnice in sicer s staležem
drobnice nad 10 odraslih živali

Zahtevana dokumentacija:
– račun za opravljeno storitev,
– zavarovalna polica iz katerega bo raz-

vidno obseg in število zavarovanih živali.
Razpis velja do porabe sredstev.
2. Rastilnska pridelava
2.1. Sofinanciranje testiranja škropilnic,

pršilnikov in sofinanciranje analiz zemlje in
krme.

Namen ukrepa: optimalna raba zaščitnih
sredstev zaradi okolju prijaznejše pridelave
hrane in smotrnejše rabe fitofarmacevtskih
sredstev.

Izdelava gnojilnih načrtov in s tem pravil-
nejšega dodajanja manjkajočih hranil posa-
meznim kmetijskim kulturam.

Podlaga za izračunavanje krmnih obro-
kov za posamezno vrsto in kategorijo živali
in posredno vpliva na količino in kvaliteto
mleka in mesa.

Višina pomoči:
– 100% upravičenih stroškov za testira-

nje škropilnic in pršilnikov ter
– 80% stroškov analize zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo fizične ose-

be ali zato pooblaščene organizacije s pri-
loženim seznamom upravičencev,

– opravljena storitev – testiranje škropil-
nic in pršilnikov oziroma opravljena analiza.

Zahtevana dokumentacija:
– zahtevek vlagajo fizične osebe ali zato

pooblaščene organizacije s priloženim sez-
namom upravičencev,

– potrdilo o opravljenem testiranju škro-
pilnice oziroma pršilnika,

– potrdilo o opravljeni analizi zemlje ozi-
roma krme.

Razpis velja do porabe sredstev.
2.2. Sofinanciranje zavarovanja proti ele-

mentarnim nesrečam v kmetijstvu
Višina razpoložljivih sredstev je: 100.000

SIT.
Namen ukrepa: zmanjšanje rizičnosti pri

intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin.
Višina pomoči: 20% upravičenih stroškov

zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev sredstev: upraviče-

nec mora imeti zavarovano najmanj 2 ha
poljščin in najmanj 20 a vrtnin.

Zahtevana dokumentacija:
– fotokopijo sklenjene zavarovalne poli-

ce za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije in
– potrdilo o lastništvu oziroma najemu

zemljišča.
Razpis velja do porabe sredstev.
3. Izobraževanje in društvene dejavnosti
3.1 Podpora čebelarstvu
Višina razpoložljivih sredstev je:

300.000 SIT.
Namen ukrepa: zatiranje najbolj pogo-

stih bolezni čebel (preventivni in kurativni
ukrepi) in ohranjanje čebelarstva zaradi nje-
gove večnamenske vloge pri ohranjanju bi-
ološke pestrosti kmetijskega prostora.

Višina pomoči: do 30% upravičenih stro-
škov za zdravljenje čebel in stroškov izobra-
ževanja oziroma ostalih aktivnosti čebelar-
skega društva oziroma višina sredstev za
posamezno društvo znaša največ 150.000
SIT.

Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
za sofinanciranje na podlagi javnega razpi-
sa vlaga čebelarsko društvo s poročilom o
izvedenih ukrepih, kateremu je potrebno pri-
ložiti ustrezne račune, ki bremenijo program
izvedenih ukrepov in seznam koristnikov
zdravstvene preventive čebel.

Razpis velja do porabe sredstev.
3.2 Sofinanciranje delovanja strokovnih

društev
Višina razpoložljivih sredstev je:

200.000 SIT.
Namen ukrepa: spodbujanje aktivnosti

društev s področja kmetijstva pri izvajanju
strokovnega dela, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo.

Višina pomoči: do 30% upravičenih stro-
škov za izvedbo strokovnih prireditev, izva-
janje izobraževanja in usposabljanj po pro-
gramu društva. Višina sredstev za posamez-
no društvo znaša največ 100.000 SIT.

Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
za sofinanciranje na podlagi javnega razpi-
sa vlaga društvo in združenje s področja
kmetijstva in gozdarstva, ki so registrirana
na območju občine oziroma delujejo na po-
dročju kmetijstva skladno z Zakonom o
društvih, kateremu je potrebno priložiti
ustrezne račune oziroma dokazila o izvaja-
nju programa ter seznam udeležencev ozi-
roma koristnikov programa.

Razpis velja do porabe sredstev.
3.3. Izobraževanje
Višina razpoložljivih sredstev je:

500.000 SIT.
Namen ukrepa: vzpodbujanje dodatne-

ga izobraževanja kmetov, kot so: preizkusi
znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz var-
stva pri delu, tečaji higienskega minimuma,
usposabljanje za posamezne vrste dopolnil-
nih dejavnosti, izobraževanje za potrebe
preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo
hrane, izobraževanje za potrebe ekološke-
ga kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in
uporabo sodobnih tehnologij, izvedba osta-
lih strokovnih predavanj, seminarjev in stro-
kovnih ekskurzij.

Višina pomoči:
– do 100% – pooblaščenim izvajalcem

izobraževanja posameznih programov,
– do 50% – kmetom (udeležencem po-

samičnih izobraževanj).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– tečaj oziroma dodatno izobraževanje

mora biti predhodno odobren s strani obči-
ne (glede na vrsto, trajanje in stroške izo-
braževanja),

– za pooblaščene izvajalce izobraževa-
nja zahtevke vlaga KSS, kateremu priloži
račun in seznam udeležencev izobraže-
vanja,

– za posamična izobraževanja zahtevke
vlagajo udeleženci (kmetje) in sicer na pod-
lagi plačanega računa in potrdila o opravlje-
nem izobraževanju ter mnenje KSS.

Zahtevana dokumentacija:
– račun za izvedeno izobraževanje,
– seznam udeležencev izobraževanja,
– potrdilo o opravljenem izobraževanju,
– mnenje KSS.
Razpis velja do porabe sredstev.
4. Projekti na področju kmetijstva
4.1. Investicije in tehnološke posodobi-

tve na kmetijah
Višina razpoložljivih sredstev je:

2,000.000 SIT.
Namen ukrepa: spodbujanje razvoja in

posodabljanja obstoječe dejavnosti, ki po-
meni razširitev ali modernizacijo proizvod-
nje oziroma dejavnosti na kmetijah.

Višina pomoči: 20% upravičenih stroškov
za investicije oziroma tehnološke posodo-
bitve, vendar največ do zneska 300.000
SIT.

Pogoji za pridobitev pomoči: investicije
oziroma posodobitve začete v tekočem
letu.

Zahtevana dokumentacija:
– račun za nakup stroja, naprave ali

opreme, ki predstavlja tehnološko posodo-
bitev dejavnosti ter

– mnenje pristojne KSS
Razpis velja do porabe sredstev.
4.2. Spodbujanje razvoja dopolnilnih de-

javnosti na kmetijah
Višina razpoložljivih sredstev je:

400.000 SIT.
Namen ukrepa: pospeševanja razvoja

dopolnilih dejavnosti na kmetijah, ki omo-
gočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvo-
dnih zmogljivosti ter delovne sile – družin-
skih članov.

Višina pomoči: 20% upravičenih stroškov
za investicije za posamezne vrste dopolnil-
nih dejavnosti, začete v tekočem letu, ven-
dar največ do zneska 300.000 SIT.
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Pogoji za pridobitev pomoči: skladno s
pogojem Zakona o kmetijstvu – VI. Dopol-
nilne dejavnosti /Ur. l. RS, št. 54/00), Ured-
bo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 46/01) in Pravilnikom o usposobljenosti
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Ur. l. RS, št. 72/01).

Zahtevana dokumentacija:
– račune za nakup strojev, naprav ali

opreme,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji do-

polnilne dejavnosti ter
– mnenje pristojne KSS.
Razpis velja do porabe sredstev.
4.3. Podpora preusmeritvam kmetij v

ekološko kmetovanje
Višina razpoložljivih sredstev je:

400.000 SIT.
Namen ukrepa: podpora pri preusmer-

janju iz konvencionalnega t.j. iz ustaljenega
kmetovanja v ekološko kmetovanje.

Višina pomoči:
– 50% upravičenih stroškov kontrole

ekološke pridelave rastlin,
– 20% upravičenih stroškov preureditve

gospodarskih objektov, vendar največ do
zneska 300.000 SIT.

Pogoji za pridobitev pomoči: vključitev
kmetije v kontrolo ekoloških kmetij ter
opravljene kontrole v tekočem letu.

Preureditev gospodarskih objektov za
potrebe ekološke reje domačih živali v skla-
du s Pravilnikom o ekološki pridelavi in pre-
delavi kmetijskih pridelkov oziroma živali (Ur.
l. RS, št. 31/01) začete v tekočem letu.

Zahtevana dokumentacija:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo

ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stro-

škov kontrole ekološke pridelave v tekočem
letu,

– račun o nakupu orodij oziroma strojev
in naprav za ekološko kmetovanje ter

– mnenje pristojne KSS.
Razpis velja do porabe sredstev.
4.4. Podpora preusmeritvam kmetij v in-

tegrirano pridelavo hrane
Višina razpoložljivih sredstev je:

400.000 SIT.
Namen ukrepa: podpora pri preusmer-

janju iz ustaljenega načina kmetovanja v in-
tegrirano pridelavo vseh kmetijskih kultur z
namenom nadzorovane uporabe gnojil in fi-
tofarmacevtskih sredstev.

Višina pomoči:
– 50% upravičenih stroškov kontrole in-

tegrirane pridelave rastlin,
– 20% upravičenih stroškov nakupa spe-

cialne mehanizacije, vendar največ do zne-
ska 300.000 SIT.

Pogoji za pridobitev pomoči: potrdilo o
vključitvi kmetije v integrirano pridelavo.
Opravljene kontrole v tekočem letu. Nakup
specialne mehanizacije za integrirano pri-
delavo izveden v tekočem letu.

Zahtevana dokumentacija:
– dokazilo o vključitvi kmetije v integrira-

no pridelavo,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole in-

tegrirane pridelave,
– račun o nakupu specialne mehaniza-

cije za integrirano pridelavo ter
– mnenje pristojne KSS.
Razpis velja do porabe sredstev.

5. Urejanje kmetijskih zemljišč
5.1. Urejanje kmetijskih zemljišč in kme-

tijske infrastrukture
Višina razpoložljivih sredstev je:

800.000 SIT.
Namen ukrepa: urejanje kmetijske in-

frastrukture in manjše agromelioracije kot
so: izboljšanje fizikalno-kemičnih in biolo-
ških lastnosti tal, preprečevanje zaraščeno-
sti, ravnanje – planiranje terena, odstranje-
vanje kamenja, drenažiranja kmetijskih zem-
ljišč ipd.

Višina pomoči:
– 40% upravičenih stroškov investicije,

vendar največ do zneska 100.000 SIT za
posamezno malo melioracijo.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– program – opis del z vrisom posegov

v mapno kopijo oziroma program čiščenja
zaraščenih površin s finančno konstrukcijo,
katero pripravi KSS,

– izvedena dela.
Zahtevana dokumentacija:
– upravičenost investicije se dokazuje na

osnovi priloženega programa – opisom del
z vrisom posegov v mapno kopijo, ki ga za
upravičenca pripravi kmetijsko svetovalna
služba,

– kopije računov izvajalca potrjena s stra-
ni KSS oziroma v primeru, da dela izvaja
lastnik sam, potrdilo s strani KSS, da so
dela izvršena,

– dokazilo o lastništvu (zemljiško knjižni
izpisek ali posestni list) ali najemno ali zaku-
pno pogodbo,

– kolikor je po veljavnih predpisih za na-
meravan poseg na zemljišču potrebno, tudi
odločba o gradbenem dovoljenju ali prigla-
sitvi del.

Razpis velja do porabe sredstev.
5.2. Vzdrževanje sekundarnih jarkov
Višina razpoložljivih sredstev je:

700.000 SIT.
Namen ukrepa: vzdrževanje sekundar-

nih jarkov na kmetijskih površinah.
Višina pomoči: 50% stroškov opravlje-

nih strojnih ur z jarkačem.
Pogoji za pridobitev sredstev: izvedena

dela
Zahtevana dokumetnacija:
– zahtevek vlagajo fizične osebe s prilo-

ženimi delovnimi nalogi oziroma računom
za opravljeno delo,

– mapna kopija oziroma načrt z označ-
bo parcele, kjer se je delo izvajalo.

Razpis velja do porabe sredstev.
IV. Koriščenje sredstev
Sredstva je možno koristiti do porabe

sredstev po posameznih programih oziro-
ma do 31. 12. 2003.

Koriščenje sredstev se lahko začne z
izdajo sklepa.

V. Obravnava vlog
Prispele vloge bo obravnaval Odbor za

gospodarstvo, turizem in gostinstvo ter kme-
tijstvo in gozdarstvo.

Prepozne ali nepopolne prijave bodo iz-
ločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji
bodo o tem posebej obveščeni.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni oziroma jim bo izdan sklep v roku
najkasneje 30 dni po zaključenem razpisu.

VI. Rok za prijavo
Rok za vložitev vloge je vključno do

30. 5. 2003.

Vlogo z zahtevanimi dokazili vložite na
Občino Brezovica, Tržaška c. 390, 1351
Brezovica – s pripisom “javni razpis – kme-
tijstvo“

Prosilci obrazec osnovne vloge in obraz-
ce posameznih zahtevkov prejmejo na Ob-
čini Brezovica – v tajništvu, na KZ Podpeč
in KSS Podpeč.

Dodatne informacije lahko prejmejo na
Občini Brezovica na tel. 360-17-70.

Občine Brezovica

Št. 364/2003-21 Ob-92985
Občina Gornja Radgona na podlagi

30. člena Pravilnika o merilih za sofinanci-
ranje programov športa v Občini Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 85/02 in
26/03) objavlja

javni razpis
za zbiranje programov športa za

sofinanciranje v letu 2003 v Občini
Gornja Radgona

1. Na razpis se lahko prijavijo vrtci in
osnovne šole, športna društva in klubi, zdru-
ženja in zveze, druge organizacije s podro-
čja športa, registrirane za opravljanje dejav-
nosti v športu.

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Občine Gornja Radgona je sofi-
nanciranje programov v naslednjih predvi-
denih višinah:

– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok – 523.000 SIT,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok – 2,443.000 SIT,

– športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport –
12,186.000 SIT,

– kakovostni šport – 3,042.000 SIT,
– vrhunski šport – 439.000 SIT,
– šport invalidov – 224.000 SIT,
– športna rekreacija – 985.000 SIT,
– posebni programi – 957.000 SIT,
– izobraževanje, usposabljanje in spo-

polnjevanje kadrov – 1,116.000 SIT
– športne prireditve – 770.000 SIT,
– delovanje društev in občinske športne

zveze – 7,015.000 SIT.
3. Prijava se posreduje na obrazcih iz

razpisne dokumentacije za javni razpis za
zbiranje programov športa za sofinancira-
nje v letu 2003 v Občini Gornja Radgona.
Sredstva bodo razdeljena v skladu s
Pravilnikom o merilih za sofinanciranje let-
nih programov športa v Občini Gornja
Radgona.

4. Rok za prijavo: 14. 5. 2003 na na-
slov: Občina Gornja Radgona, Občinska
uprava, Partizanska 13, 9250 Gornja Rad-
gona.

Vloga mora biti v zapečatenem ovitku z
navedbo “Prijava na Razpis za šport 2003“
in naslovom vlagatelja.

5. Datum odpiranja vlog: 15. 5. 2003.
6. O izidu javnega razpisa bodo vlagate-

lji obveščeni do 5. 6. 2003.
7. Razpisna dokumentacija se dvigne v

vložišču Občine Gornja Radgona, Partizan-
ska 13, 9250 Gornja Radgona soba števil-
ka 20 pri Mariji Holer vsak delavnik od 8.
do 14. ure ali na www.gor-radgona.si Do-
datne informacije Janja Brumen, ob uradnih
dnevih od 8. do 10. ure.

Občina Gornja Radgona
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Ob-92996
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,

1330 Kočevje, objavlja na podlagi Pravilni-
ka za sofinanciranje programov na podro-
čju kmetijstva v Občini Kočevje (Uradni list
RS, št. 86/02) in Odloka o proračunu Ob-
čine Kočevje za leto 2003 (Uradni list RS,
št. 27/03)

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju kmetijstva v Občini Kočevje
za leto 2003

1. Ime in sedež naročnika: Občina Ko-
čevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

2. Predmet javnega razpisa: Občina Ko-
čevje razpisuje proračunska sredstva za so-
financiranje programov na področju kmetij-
stva v Občini Kočevje v letu 2003 na podlagi
Pravilnika za sofinanciranje programov na
področju kmetijstva v Občini Kočevje (Ur. l.
RS, št. 86/02).

3. Programi, upravičenci, pogoji in viši-
na sofinanciranja in upravičeni stroški za
dodelitev sredstev

Upravičenci do sredstev so fizične ose-
be – kmetje in pravne osebe s stalnim pre-
bivališčem oziroma sedežem v Občini Ko-
čevje, ki se ukvarjajo s pridelavo in predela-
vo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji
ter s promocijo in izobraževanjem na po-
dročju razvoja kmetijstva in podeželja.

I. Umetno osemenjevanje
Višina pomoči: 2.000 SIT oziroma naj-

več 70% za upravičene stroške storitev po-
oblaščene organizacije.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblašče-

ne organizacije, ki opravlja storitev oseme-
njevanja govejih plemenic,

– da imajo poravnane vse davke ter dru-
ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

II. Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah

1. Turistična dejavnost
Višina pomoči: sofinancira se do 50%

upravičenih stroškov izdelave projektne do-
kumentacije za izvedbo dopolnilnih dejav-
nosti oziroma do 12% upravičenih stroškov
od vrednosti celotne investicije (zemljišča,
zgradba, oprema).

Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za izdelavo projektne dokumen-

tacije,
– fotokopija dovoljenja o registraciji do-

polnilne dejavnosti,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o

upravičenosti vlaganja v izbrano dopolnilno
dejavnost,

– da imajo poravnane vse davke ter dru-
ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

2. Kmetijska dopolnilna dejavnost
Višina pomoči: sofinancira se do 50%

upravičenih stroškov izdelave projektne do-
kumentacije za izvedbo dopolnilnih dejav-
nosti oziroma do 12% upravičenih stroškov
od vrednosti celotne investicije (zemljišča,
zgradba, oprema).

Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za izdelavo projektne dokumen-

tacije,

– fotokopija dovoljenja o registraciji do-
polnilne dejavnosti,

– mnenje kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano dopolnilno
dejavnost,

– da imajo poravnane vse davke ter dru-
ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

III. Sofinanciranje investicijskih projektov
za osnovno dejavnost

Višina pomoči: sofinancira se do 50%
upravičenih stroškov izdelave projektne do-
kumentacije v tekočem letu oziroma do 12%
upravičenih stroškov od vrednosti celotne
investicije (zemljišča, zgradba, oprema).

Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun o izdelavi projektne dokumenta-

cije,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne

službe k predvideni investiciji,
– da imajo poravnane vse davke ter dru-

ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

IV. Ograjevanje kmetijskih površin za za-
šito pred divjadjo

Višina pomoči: do 50% upravičenih stro-
škov za nakup materiala.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– odločbo o priglasitvi del,
– kopijo katastrskega načrta z oznako

parcel,
– mnenje kmetijsko svetovalne službe,
– račun o nakupu materiala,
– da imajo poravnane vse davke ter dru-

ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

V. Ekološko kmetovanje
Višina pomoči: do 50% upravičenih stro-

škov kontrole ekološke pridelave s strani
pooblaščene organizacije.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo

ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole

ekološke pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne

službe,
– da imajo poravnane vse davke ter dru-

ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

VI. Predavanja, seminarji in delavnice
Višina pomoči: do 50% upravičenih stro-

škov najema prostora in predavatelja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program z ustrez-

nimi dokazili; razvidna mora biti kotizacija
kmetov – če se je izvajalec za to odločil,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju

kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske in organizacijske pogoje za realiza-
cijo predloženih programov,

– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,

– da imajo poravnane vse davke ter dru-
ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

VII. Zavarovanje proti elementarnim ne-
srečam v kmetijstvu

Višina pomoči: do 50% upravičenih stro-
škov zavarovalne premije.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o statusu kmeta,
– sklenjeno zavarovalno polico za teko-

če leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– da imajo poravnane vse davke ter dru-

ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

4. Merila za odobritev sredstev:
– vsi prijavljeni programi se obravnavajo

vsebinsko enakovredno,
– enak odstotek sofinanciranja upraviče-

nih stroškov vseh prijavljenih programov po
posameznem ukrepu,

– odstotek se določi na podlagi razmer-
ja med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi,

– skupna dovoljena državna pomoč iz
kateregakoli ukrepa (občina, država, EU) je
maksimalno določena pri posameznem
ukrepu z višino pomoči.

5. Višina razpoložljivih sredstev: višina
namenjenih sredstev za sofinanciranje pro-
gramov:

I. Sofinanciranje veterinarskih uslug –
2,800.000 SIT na proračunski postavki
4021 Posebni materiali in storitve;

II. Dopolnilna dejavnost-projekti –
300.000 SIT na proračunski postavki 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebni-
kom;

III. Osnovna dejavnost-projekti –
300.000 SIT na proračunski postavki 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebni-
kom;

IV. Zaščita pred divjadjo-ograjevanje –
800.000 SIT na proračunski postavki 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebni-
kom;

V. Ekološko kmetovanje – 600.000 SIT
na proračunski postavki 4102 Subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom;

VI. Kmetijsko izobraževanje – 400.000
SIT na proračunski postavki 4102 Komplek-
sne subvencije v kmetijstvu;

VII. Zaščita pred naravnimi nesrečami –
400.000 SIT na proračunski postavki 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebni-
kom.

6. Vloga mora biti predložena na razpi-
sni dokumentaciji, ki jo dobite na vložišču
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Ko-
čevje, skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili.

7. Vloge pošljite na naslov Občina Koče-
vje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje, in sicer
v zapečateni ovojnici z oznako ‘’Ne odpiraj
– vloga za javni razpis – kmetijstvo’’ do 5. 6.
2003 z nazivom in naslovom vlagatelja pri-
jave!

8. Za dodatne informacije lahko pokliče-
te Andrejo Popović na tel. 89-38-212, vsak
dan med 8. in 12. uro.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6.
2003 ob 8. uri v sejni sobi Občine Kočevje.

Občina Kočevje

Ob-92998
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,

1330 Kočevje, objavlja na podlagi Pravilni-
ka o dodeljevanju finančnih sredstev iz ob-
činskega proračuna za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 110/02) in Odloka o
proračunu Občine Kočevje za leto 2003
(Uradni list RS, št. 27/03)
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javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju malega gospodarstva v
Občini Kočevje za leto 2003

1. Ime in sedež naročnika: Občina Ko-
čevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

2. Predmet javnega razpisa: Občina Ko-
čevje razpisuje proračunska sredstva za
sofinanciranje programov na področju ma-
lega gospodarstva v Občini Kočevje v letu
2003.

3. Programi, upravičenci, pogoji in viši-
na sofinanciranja in upravičeni stroški za
dodelitev sredstev

A) Inovacijska dejavnost (inovacija ali
izum: nov, izviren izdelek ali tehnologija, ki
presega že znane podobne rešitve, vendar
rešitev ne izhaja iz že znanega stanja te-
hnike)

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo
inovatorji – fizične osebe, podjetniki posa-
mezniki in enote malega gospodarstva.

Pogoji:
– investicije se morajo ohraniti na ob-

močju občine še najmanj pet let po njiho-
vem zaključku,

– prejemniki sredstev morajo zagotoviti
vsaj 25% sredstev za investicije iz lastnih
virov,

– občina bo sofinancirala upravičene
stroške pri investiciji v razvoju novega izdel-
ka ali tehnologije.

Višina: sofinanciranje do 50% upraviče-
nih stroškov materialnih in nematerialnih in-
vesticij in stroškov svetovanja.

Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij (material

in oprema za izvedbo inovacije),
– stroški nematerialnih investicij (stroški

nakupa licenc, know-how ali nepatentirane-
ga tehničnega znanja),

– stroški zunanjega svetovanja v pove-
zavi s projektom.

B) Pridobivanje standardov kakovosti v
enotah malega gospodarstva

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo
podjetniki posamezniki, obrtniki ter enote
malega gospodarstva.

Pogoji: občina bo sofinancirala upravi-
čene stroške uvajanja in pridobivanja stan-
dardov kakovosti.

Višina: do 50% upravičenih stroškov sve-
tovanja in do 45% upravičenih stroškov
usposabljanja.

Upravičeni stroški:
– stroški usposabljanja kadrov pri po-

oblaščeni organizaciji (stroški inštruktorja),
– stroški zunanjih pooblaščenih sveto-

valcev pri projektu uvajanja, preverjanja in
certificiranja standarda kakovosti.

4. Višina razpoložljivih sredstev: višina
namenjenih sredstev za sofinanciranje pro-
gramov

A) Spodbujanje inovacijske dejavnosti –
1,000.000 SIT na proračunski postavki
4102 Subvencije privatnim podjetjem in
ustanovam;

B) Pridobivanje standardov kakovosti –
1,000.000 SIT na proračunski postavki
4102 Subvencije privatnim podjetjem in
ustanovam.

5. Merila za odobritev sredstev:
– vsi prijavljeni programi se obravnavajo

vsebinsko enakovredno,

– enak odstotek sofinanciranja upraviče-
nih stroškov vseh prijavljenih programov po
posameznem ukrepu,

– odstotek se določi na podlagi razmer-
ja med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi,

– skupna dovoljena državna pomoč iz
kateregakoli ukrepa (občina, država, EU) je
maksimalno 50% upravičenih stroškov.

6. Vloga mora biti predložena na razpisni
dokumentaciji, ki jo dobite na vložišču Obči-
ne Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Ko-
čevje, skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili.

7. Vloge pošljite na naslov Občina Koče-
vje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje, in sicer
v zapečateni ovojnici z oznako ‘’Ne odpiraj
– vloga za javni razpis – malo gospodar-
stvo’’ do vključno 30. 5. 2003 z nazivom in
naslovom vlagatelja prijave!

8. Za dodatne informacije lahko pokliče-
te Mileno Glavač na tel. 89-50-610, vsak
dan med 9. in 12. uro ali po elektronski
pošti: glavac.pic@siol.net ter Andrejo
Popović, na tel. 89-38-212, vsak dan med
8. in 12. uro.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 6.
2003 ob 9. uri v sejni sobi Občine Kočevje.

Občina Kočevje

Ob-92999
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,

1330 Kočevje, objavlja na podlagi Pravilni-
ka za sofinanciranje programov na podro-
čju turizma v Občini Kočevje (Uradni list
RS, št. 110/02) in Odloka o proračunu Ob-
čine Kočevje za leto 2003 (Uradni list RS,
št. 27/03)

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju turizma v Občini Kočevje za
leto 2003

1. Ime in sedež naročnika: Občina Ko-
čevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

2. Predmet javnega razpisa: Občina Ko-
čevje razpisuje proračunska sredstva za so-
financiranje programov na področju turizma
v Občini Kočevje v letu 2003 na podlagi
Pravilnika za sofinanciranje programov na
področju turizma v Občini Kočevje (Ur. l.
RS, št. 110/02).

3. Programi, upravičenci, pogoji in viši-
na sofinanciranja in upravičeni stroški za do-
delitev sredstev: upravičenci do sredstev so
društva, krajevne skupnosti, šole, pravne
osebe s stalnim prebivališčem oziroma se-
dežem v Občini Kočevje, ki se ukvarjajo s
turistično dejavnostjo, promocijo in izobra-
ževanjem na področju razvoja turizma, ra-
zen pri ukrepih, kjer so upravičenci natan-
čneje določeni.

Programi:
I. Sodelovanje pri čistilnih akcijah, ki jih

organizira s strani občine ustanovljen zavod
ali samostojno organiziranje in izvajanje či-
stilnih akcij v Občini Kočevje v sodelovanju
z drugimi ustanovami

Namen: namen ukrepa je spodbujanje k
ohranjanju čiste okolice in preprečevanje
onesnaževanja lastne in tuje okolice.

Višina pomoči: največ 60% za upraviče-
ne stroške izvajanja čistilne akcije – vrečke
za smeti, rokavice, odvoz smeti

Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za nakup sredstev za izvedbo

čistilne akcije,

– da so registrirani najmanj eno leto –
društva,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske in organizacijske pogoje za realiza-
cijo predloženih programov,

– da imajo poravnane vse davke ter dru-
ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

II. Predavanja, seminarji, delavnice, pri-
reditve, razstave in predstavljanje kulturne
in naravne dediščine ter ljudskih običajev
za turistične namene v sodelovanju z drugi-
mi društvi

Namen: namen ukrepa je podpirati izo-
braževanje, ki jih izvajajo verificirani izva-
jalci izobraževanj in društva s področja tu-
rizma. Ravno tako je namen ukrepa podpi-
rati prireditve, razstave in predstavitev kul-
turne in naravne dediščine ter ljudskih
običajev, ki pomenijo prispevek k turistični
ponudbi.

Višina pomoči: do 60% upravičenih stro-
škov najema prostora, stroški predavatelja.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški najema prostora in

predavatelja,
– da so registrirani najmanj eno leto –

društva,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske in organizacijske pogoje za realiza-
cijo predloženih programov,

– da imajo poravnane vse davke ter dru-
ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

III. Sodelovanje in promocija izdelkov s
področja Občine Kočevje na sejmih in dru-
gih prireditvah izven Občine Kočevje

Namen: namen ukrepa je podpora raz-
ličnim oblikam prodaje in promocije izdel-
kov domačih proizvajalcev.

Upravičenci: društva, podjetniki posa-
mezniki in gospodarske družbe.

Višina pomoči: do 50% upravičenih stro-
škov stojnin na sejmih in drugih prireditvah.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški najema prostora,
– so registrirani za opravljanje dejavno-

sti na področju turizma oziroma imajo obrt-
no dovoljenje za izdelke domače in umetne
obrti oziroma odločbo Upravne enote Ko-
čevje za opravljanje gostinske dejavnosti v
Občini Kočevje,

– da imajo poravnane vse davke ter dru-
ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

IV. Izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe

Namen: namen ukrepa je povečati po-
nudbo promocijskega materiala, ki bodo pri-
bližala Občino Kočevje občanom in zuna-
njim obiskovalcem.

Višina pomoči: do 60% upravičenih stro-
škov tiskanja promocijskega gradiva.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški izdaje materiala,
– da so registrirani najmanj eno leto –

društva,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske in organizacijske pogoje za realiza-
cijo predloženih programov,

– izjava s strani občine ustanovljenega
zavoda o upravičenosti izdaje in dogovor o
sodelovanju: razdelitev promocijskega ma-
teriala,
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– da imajo poravnane vse davke ter dru-
ge obvezne zakonske ter poslovne obvez-
nosti.

4. Merila za odobritev sredstev:
– vsi prijavljeni programi se obravnavajo

vsebinsko enakovredno,
– enak odstotek sofinanciranja upraviče-

nih stroškov vseh prijavljenih programov po
posameznem ukrepu,

– odstotek se določi na podlagi razmer-
ja med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi,

– skupna dovoljena državna pomoč iz
kateregakoli ukrepa (občina, država, EU) je
maksimalno določena pri posameznem
ukrepu z višino pomoči.

5. Višina razpoložljivih sredstev: višina
namenjenih sredstev za sofinanciranje vseh
navedenih programov je 1,000.000 SIT na
proračunski postavki Ostali programi s po-
dročja turizma – konto 4120 – Tekoči trans-
feri neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Sredstva se delijo na podlagi zgoraj na-
vedenih meril.

6. Vloga mora biti predložena na razpi-
sni dokumentaciji, ki jo dobite na vložišču
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Ko-
čevje, z vsemi zahtevanimi dokazili.

7. Vloge pošljite na naslov Občina Koče-
vje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje, in sicer
v zapečateni ovojnici z oznako ‘’Ne odpiraj
– vloga za javni razpis – turizem’’ do vključ-
no 30. 5. 2003 z nazivom in naslovom vla-
gatelja prijave!

8. Za dodatne informacije lahko pokliče-
te Andrejo Popović na tel. 89-38-212, vsak
dan med 8. in 12. uro ali Ireno Škufca, na
tel. 89-31-460, vsak dan med 9. in 12. uro.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 6.
2003 ob 11. uri v sejni sobi Občine Kočevje.

Občina Kočevje

Ob-93066
Na podlagi člena Odloka o proračunu

Mestne občine Koper za leto 2003 (Ura-
dne objave, št. 10/03) in sklepa župana št.
K4147-84/2003 z dne 23. 4. 2003, Me-
stna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje akcij in projektov

urejenosti krajev v Mestni občini Koper
za leto 2003

(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje akcij in projektov ureje-

nosti krajev v Mestni občini Koper za leto
2003.

2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke

in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejem-

nika,
– uradni naslov društva oziroma pravne

osebe, matična in davčna številka društva,
ime in priimek odgovorne osebe,

– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi de-
javnosti Statističnega urada Republike Slo-
venije,

– fotokopijo potrdila o registraciji, ki ni
starejša od 30 dni,

– program akcije ali projekta za ureje-
nost kraja (krajev) za leto 2003 (terminski in
vsebinski opis) opremljen s finančno kon-
strukcijo in s predlogom za sofinanciranje
MOK,

– poročilo o izvedbi akcije oziroma pro-
jekta, za katere je društvo oziroma pravna
oseba prejela subvencijo MOK za leto
2001, 2002 (obvezno samo za društva, ki
so dobila subvencijo v letu 2001, 2002).

3. Merila in pogoji
Na sredstva lahko kandidirajo vsa turi-

stična društva oziroma pravne osebe, ki so
registrirane na območju Mestne občine Ko-
per in delujejo za pospeševanje razvoja turi-
zma za območje Mestne občine Koper.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
izvajalci, katerih aktivnosti temeljijo na:

– izvajanju aktivnosti društva na podro-
čju spodbujanja lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih za pospeševa-
nje turizma,

– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševa-
nju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev,
turistične signalizacije in podobno),

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebi-
valstva in mladine za turizem,

– projektih, ki povezujejo k skupni iz-
vedbi več turističnih in drugih društev oziro-
ma elementov civilne družbe.

Ob zaključku programa izvajalec poda
finančno in vsebinsko poročilo.

4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpola-

go za sofinanciranje akcij in projektov v
MOK za leto 2003, znaša 2,000.000 SIT.

Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Koper sofinancirala akcije in
projekte v višini razpisanih sredstev. Odo-
brena sredstva bodo izvajalcem nakazana
praviloma po predložitvi zahtevka in poroči-
la o realizaciji programa, ki ga mora prejeti
MOK najkasneje do 30. 11. 2003.

5. Rok za izvedbo
Dodeljena sredstva morajo biti porablje-

na v letu 2003 v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje
odobrenih sredstev je 31. 12. 2003.

6. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite na naslov Me-

stna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Ko-
per, in sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – K4147-84/2003 Javni razpis za
sofinanciranje akcij in projektov urejenosti
krajev v Mestni občini Koper za leto 2003“.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
vlagatelj.

Vloge je potrebno oddati v roku 25 dni
po objavi tega razpisa oziroma do 30. 5.
2003.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavi-
telju.

7. Obravnava vlog
Postopek izvede Urad za gospodarstvo

Mestne občine Koper.
8. Obvestilo o izidu javnega natečaja
Turistična društva bodo o izidu razpisa

obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju vlog.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te

objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Koper www.ko-
per.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Dodatne informacije in razpisno doku-
mentacijo posreduje Urad za gospodarstvo
(Bruna Saksida-Pišot, tel. 05/664-62-58,
e-mail:bruna.pisot-saksida@koper.si) vsak
dan v času uradnih ur.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja s pogoji ter kriteriji in merili raz-
pisa.

Mestna občina Koper

Ob-93068
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne

občine Koper za leto 2003 (Uradne obja-
ve, št. 10/03) in sklepa župana št.
K4147-85/2003 z dne 23. 4. 2003, Me-
stna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje investicijskih vlaganj

v turistično infrastrukturo v Mestni
občini Koper za leto 2003

(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje investicijskih vlaganj v tu-

ristično infrastrukturo v Mestni občini Koper
za leto 2003.

2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke

in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejem-

nika,
– uradni naslov društva oziroma pravne

osebe, matična in davčna številka društva,
ime in priimek odgovorne osebe, ime in
priimek kontaktne osebe,

– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi de-
javnosti Statističnega urada Republike Slo-
venije,

– fotokopijo potrdila o registraciji,
– program vlaganj v turistično infrastruk-

turo za leto 2003 (terminski in vsebinski
opis) opremljen s finančno konstrukcijo in s
predlogom za sofinanciranje MOK,

– poročilo o izvedbi vlaganja, za katere
je društvo oziroma pravna oseba že prejela
subvencijo MOK za leto 2001, 2002.

3. Merila in pogoji
Na sredstva lahko kandidirajo vsa turi-

stična društva oziroma pravne osebe, ki so
registrirane na območju Mestne občine Ko-
per in delujejo za pospeševanje razvoja turi-
zma za območje Mestne občine Koper.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
izvajalci, katerih vlaganja predstavljajo:

– vlaganja za izboljšanje turistične infor-
macijske dejavnosti,

– vlaganja za ohranjanje kulturne in na-
ravne dediščine ter urejanje in olepševanje
okolja in predstavljajo turistično infrastruk-
turo,

– projekte vlaganj v turistično infrastruk-
turo, ki povezujejo k skupni izvedbi več turi-
stičnih in drugih društev oziroma elementov
civilne družbe.

Ob zaključku vlaganj investitor oziroma
soinvestitor poda finančno in vsebinsko po-
ročilo.

4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-

lago za sofinanciranje investicijskih vlaganj
v MOK za leto 2003, znaša 2,000.000 SIT.

Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Koper sofinancirala investi-
cijska vlaganja v višini razpisanih sredstev.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem naka-
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zana praviloma po predložitvi poročila o re-
alizaciji vlaganj z dokazili.

Rok za izvedbo projektov, porabo odo-
brenih sredstev in posredovanje poročil je
30. oktober 2003.

Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2003.

5. Rok za izvedbo
Dodeljena sredstva morajo biti porablje-

na v letu 2003 v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje
odobrenih sredstev je 31. 12. 2003.

6. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite na naslov Me-

stna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Ko-
per, in sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – K 4147-85/2003 Javni razpis za
sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistič-
no infrastrukturo v Mestni občini Koper za
leto 2003“. Na hrbtni strani ovitka mora biti
naveden vlagatelj.

Vloge je potrebno oddati v roku 25 dni
po objavi tega razpisa oziroma do 30. 5.
2003.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavi-
telju.

7. Obravnava vlog
Postopek izvede Urad za gospodarstvo

Mestne občine Koper.
8. Obvestilo o izidu javnega natečaja
Turistična društva bodo o izidu razpisa

obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju vlog.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te

objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresi-
rani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdi-
jeva 10, Koper.

Dodatne informacije in razpisno doku-
mentacijo posreduje Urad za gospodarstvo
(Bruna Saksida-Pišot, tel. 05/664-62-58,
e-mail:bruna.pisot-saksida@koper.si) vsak
dan v času uradnih ur.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.

Mestna občina Koper

Ob-93069
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne

občine Koper za leto 2003 (Uradne objave,
št. 10/03) in sklepa župana št.
K4147-86/2003 z dne 23. 4. 2003, Me-
stna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v

Mestni občini Koper za leto 2003
(v nadaljevanju: razpis)

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turi-

stičnih prireditev v Mestni občini Koper v
letu 2003.

2. Vsebina vloge
Točka I. “Noč Kopra“ 2003
Vloga mora vsebovati naslednje podatke

in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemni-

ka (turističnega društva oziroma pravne
osebe),

– uradni naslov društva oziroma pravne
osebe, matična in davčna številka društva,

ime in priimek odgovorne osebe, kontaktna
oseba,

– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi de-
javnosti Statističnega urada Republike Slo-
venije,

– fotokopijo potrdila o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izja-

va o angažiranju lastnih sredstev,
– dokazilo o organizaciji prireditve na

širšem območju (za projekt na širšem ob-
močju),

– reference ponudnika oziroma izvajalca,
– izdelan projekt prireditve “Noč Kopra”

2003, ki naj vključuje: idejno zasnovo, na-
čin izvedbe projekta in izvedbene roke, vre-
dnost projekta s finančno konstrukcijo in
predvideni način zagotovitve pokrivanja pri-
reditvenih stroškov,

– predlog celostne grafične podobe
“Noč Kopra” 2003 (logotip prireditve in apli-
kacije na ostale promocijske materiale),

– predlog PR aktivnosti.
Točka II. Ostale turistične prireditve za

leto 2003
Predlog vsebine vloge za ostale turistič-

ne prireditev vsebovati:
– ime in naziv potencialnega prejemnika

(turističnega društva oziroma pravne osebe),
– uradni naslov društva oziroma pravne

osebe, matična in davčna številka društva,
ime in priimek odgovorne osebe, kontaktna
oseba,

– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi de-
javnosti Statističnega urada Republike Slo-
venije,

– fotokopijo potrdila o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izja-

va o angažiranju lastnih sredstev,
– dokazilo o organizaciji prireditve na

širšem območju (za projekt na širšem ob-
močju),

– reference ponudnika oziroma izvajalca,
– izdelan projekt prireditve ali dispozicija

vsebine projektne naloge v primeru, ko gre
za pripravo zasnove prireditve, z navedbo:
načina izvedbe projekta in izvedbenih rokov,
vrednostjo celotnega projekta s finančno
konstrukcijo in predvidenim načinom zago-
tovitve pokrivanja prireditvenih stroškov,

– poročilo o izvedbi projekta oziroma pri-
reditve, za katere je društvo oziroma pravna
oseba prejela subvencijo MOK za leto 2001
oziroma 2002.

3. Merila in pogoji
Vlagatelji so lahko turistična društva in

pravne osebe, ki so registrirani in imajo tudi
ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet vsebine prireditve oziroma
projekta.

Prednost pri izbiri pod točko I. in II. bo-
do imele prijavljene prireditve, ki:

– zajemajo celovit program prireditev z
daljšim obdobjem trajanja in so zasnovane
na strokovnih tržnih podlagah,

– so pretežno brezplačne oziroma je ce-
na vstopnic nižja od stroškov prireditve,

– so okolju prijazne in poudarjajo kultur-
no identiteto kraja,

– pomenijo obogatitev celovite turistič-
ne ponudbe Mestne občine Koper oziroma
Slovenske Istre,

– so namenjene otrokom in mladim in
so pomembne za razvoj turizma mladih,

– pomenijo oživitev starih običajev.
Ob zaključku prireditve poda izvajalec

finančno in vsebinsko poročilo s priloženo
dokumentacijo.

4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-

lago za sofinanciranje turističnih prireditev,
znaša 8,500.000 SIT:

Točka I. Noč Kopra 2003 sredstva v vi-
šini 5,000.000 SIT,

Točka II. ostale turistične prireditve sred-
stva v višini 3,500.000 SIT.

Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Koper sofinancirala projek-
te v višini razpisanih sredstev. Odobrena
sredstva bodo izvajalcem nakazana pravilo-
ma po izvedbi.

Rok za izvedbo prireditev oziroma pro-
jektov in porabo odobrenih sredstev je
30. november 2003.

Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2003.

5. Rok za izvedbo
Dodeljena sredstva morajo biti porablje-

na v letu 2003 v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje
odobrenih sredstev je 31. 12. 2003.

6. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite na naslov Me-

stna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Ko-
per, in sicer v zaprti ovojnici posebej vlogo
za Točko I. “Noč Kopra“ 2003 in posebej
vlogo za Točko II. ostale turistične priredi-
tve, z oznako:

“Ne odpiraj – K4147-86/2003 Vloga na
javni razpis za sofinanciranje turističnih pri-
reditev v Mestni občini Koper za leto 2003 -
Točka I. “Noč Kopra“,

“Ne odpiraj – K4147-86/2003 Vloga na
javni razpis za sofinanciranje turističnih pri-
reditev v Mestni občini Koper za leto 2003-
Točka II. Ostale turistične prireditve.

Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
pošiljatelj.

Vloge je potrebno oddati v roku 25 dni
po objavi tega razpisa oziroma 30. 5. 2003.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene vlaga-
telju.

7. Obravnava vlog
Postopek izvede Urad za gospodarstvo

Mestne občine Koper.
8. Obvestilo o izidu javnega natečaja
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te

objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresi-
rani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdi-
jeva 10, Koper.

Dodatne informacije in razpisno doku-
mentacijo posreduje Urad za gospodarstvo
(Bruna Saksida-Pišot, tel. 05/664-62-58,
e-mail:bruna.pisot-saksida@koper.si) vsak
dan v času uradnih ur.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.

Mestna občina Koper

Ob-93070
Na podlagi člena Odloka o proračunu

Mestne občine Koper za leto 2003 (Urad-
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ne objave, št. 10/03) in sklepa župana št.
K4147-83/2003 z dne 23. 4. 2003, Me-
stna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Mestni občini Koper za leto

2003
(v nadaljevanju: razpis)

1. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje delovanja turističnih druš-

tev v Mestni občini Koper za leto 2003.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke

in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejem-

nika,
– uradni naslov društva, matična in dav-

čna številka društva, ime in priimek odgo-
vorne osebe društva,

– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi de-
javnosti Statističnega urada Republike Slo-
venije,

– fotokopijo potrdila o registraciji,
– program dela turističnega društva za

leto 2003 (vsebinski opis in okvirni termin-
ski plan), finančni načrt in predlog za sofi-
nanciranje MOK,

– poročilo o izvedbi programa dela in fi-
nančnega načrta za leto 2002. Društva, ki
so kandidirala in prejela sredstva razpisa
MOK za leto 2002 napišejo v skladu s 4. čle-
nom pogodbe za leto 2002 datum oddaje
poročila o izvedbi programa dela in finan-
čnega načrta za leto 2002 in končnega po-
ročilo o izvedbi finančnega načrta 2002,

– poročilo o prejetih subvencijah MOK
za leto 2001, 2002 (obvezno samo za druš-
tva, ki so dobila subvencijo v letu 2001,
2002).

3. Merila in pogoji
Na sredstva lahko kandidirajo vsa turi-

stična društva, ki so registrirana na obmo-
čju Mestne občine Koper in delujejo za po-
speševanje razvoja turizma za območje Me-
stne občine Koper.

Prednost pri sofinanciranju bodo imela
turistična društva, katerih aktivnosti temelji-
jo na:

– izvajanju aktivnosti društva na podro-
čju spodbujanja lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja tu-
rizma,

– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševa-
nju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev,
turistične signalizacije in podobno),

– organiziranju in usklajevanju priredi-
tev,

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebi-
valstva in mladine za turizem,

– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,

– projektih, ki povezujejo k skupni iz-
vedbi več turističnih in drugih društev oziro-
ma elementov civilne družbe.

Ob zaključku programa turistično druš-
tvo poda finančno in vsebinsko poročilo.

4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-

lago za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v MOK za leto 2003, znaša
4,500.000 SIT.

Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Koper sofinancirala delova-
nje turističnih društev v višini razpisanih
sredstev.

Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2003.

5. Rok za izvedbo
Dodeljena sredstva morajo biti porablje-

na v letu 2003 v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje
odobrenih sredstev je 31. 12. 2003.

6. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite na naslov Mestna

občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, in
sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
K4147-83/2003 Javni razpis za sofinancira-
nje delovanja turističnih društev v Mestni ob-
čini Koper za leto 2003“. Na hrbtni strani
ovitka mora biti naveden vlagatelj.

Vloge je potrebno oddati v roku 25 dni
po objavi tega razpisa oziroma do 30. 5.
2003.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavi-
telju.

7. Obravnava vlog
Postopek izvede Urad za gospodarstvo

Mestne občine Koper.
8. Obvestilo o izidu javnega natečaja
Turistična društva bodo o izidu razpisa

obveščena najkasneje v 15 dneh po odpi-
ranju vlog.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te

objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresi-
rani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdi-
jeva 10, Koper.

Dodatne informacije in razpisno doku-
mentacijo posreduje Urad za gospodarstvo
(Bruna Saksida-Pišot, tel. 05/664-62-58,
e-mail:bruna.pisot-saksida@koper.si) vsak
dan v času uradnih ur.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja s pogoji ter kriteriji in merili raz-
pisa.

Mestna občina Koper

Št. 67/03-2 Ob-93180
Občina Moravske Toplice objavlja na

podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94 in 22/00), 4. člena Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju programov kul-
turnih društev in kulturnih projektov iz pro-
računa Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 29/02) in Odloka o proračunu
Občine Moravske Toplice za leto 2003
(Uradni list RS, št. 32/03)

javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki jih bo

v letu 2003 sofinancirala Občina
Moravske Toplice

1. Predmet razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin:

– dejavnost registriranih kulturnih druš-
tev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v
drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnov-
nošolske in srednješolske populacije ter kul-

turna dejavnost študentov – vse le v delu, ki
presega šolske vzgojno izobraževalne pro-
grame,

– udeležba na območnih, medobmoč-
nih, državnih srečanjih in mednarodnih pri-
reditvah,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-
denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko

učinkovitost.
2. Vrednost sredstev razpisa: 1,619.000

SIT za programe kulturnih društev.
3. Pogoji sofinanciranja: na javni razpis

se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kul-
turnih društev, ki jih ustanovijo društva, za-
vodi, skladi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju kulture, javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in
posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim
delom izkazujejo pričakovano kakovost ali
predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja
ustrezno kakovost, ter izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Moravske To-
plice,

– da so registrirani za opravljanje pro-
gramov na področju kulture, da s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost,

– da imajo zagotovljene materialne, ka-
drovske in organizacijske možnosti za ure-
sničitev načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,

– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo, kot to določa zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,

– da Občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov,
poslovno poročilo za preteklo leto, poroči-
la o doseženih uspehih na občinskih, regi-
onalnih in državnih tekmovanjih, če se jih
udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto.

4. Vsebina vloge: predlogi morajo biti
podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz raz-
pisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas
razpisa v času uradnih ur v tajništvu Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mo-
ravske Toplice.

5. Rok in način prijave: pisne prijave na
originalnih obrazcih morate poslati najka-
sneje do 10. junija 2003 na naslov Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mo-
ravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom “Javni razpis kultura
2003 – Ne odpiraj“. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zad-
nji dan roka za oddajo prijav na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali do 12. ure v tajništvu
Občine Moravske Toplice.

6. Obravnava vlog: pravočasno prispele
in popolne prijave bodo vrednotene na
osnovi pogojev in meril za vrednotenje pro-
gramov kulturnih društev in kulturnih pro-
jektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz
proračuna občine Moravske Toplice. Ponu-
dniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izva-
jalci kulturnih programov in projektov bo žu-
pan Občine Moravske Toplice sklenil po-
godbe o sofinanciranju.
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7. Informiranje kandidatov: informacije
in navodila za sodelovanje pri razpisu
dobijo kandidati na Občini Moravske Topli-
ce, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,
kontaktna oseba: Nada Lutarič, tel.
02/538-15-04, vsak delovni dan od 8. do
13. ure.

Občina Moravske Toplice

Št. 65/03-1 Ob-93181
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravil-
nika o merilih za sofinanciranje letnih pro-
gramov športa v Občini Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 29/02) – v nadaljevanju:
pravilnik in Odloka o proračunu Občine Mo-
ravske Toplice za leto 2003 (Uradni list RS,
št. 32/03) objavlja

javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v

javnem interesu in jih bo v letu 2003
sofinancirala Občina Moravske Toplice

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na področju ob-
čine Moravske Toplice:

– športna društva in športni klubi, ki ima-
jo sedež v Občini Moravske Toplice,

– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-
jo športna društva s sedežem na območju
Občine Moravske Toplice,

– zavodi s področja športa, vzgoje in izo-
braževanja,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu ter so splošno ko-
ristne in neprofitne.

II. Za sofinanciranje v letu 2003 se lah-
ko prijavijo naslednji programi:

1. Športna vzgoja otrok in mladine
(1. točka 17. člena pravilnika);

2. Športna rekreacija (2. točka 17. čle-
na pravilnika);

3. Kakovostni šport (3. točka 17. člena
pravilnika);

4. Vrhunski šport (4. točka 17. člena pra-
vilnika);

5. Šport invalidov (5. točka 17. člena
pravilnika);

6. Izobraževanje in usposabljanje stro-
kovnega kadra v športu (6. točka 17. člena
pravilnika);

7. Športne prireditve v občini (8. točka
17. člena pravilnika);

8. Vzdrževanje športnih objektov (XII. po-
glavje pravilnika);

9. Prireditev ob podelitvi športnih priz-
nanj za leto 2003 (XIV. poglavje pravilnika).

III. Izbrani programi in akcije bodo sofi-
nancirani v skladu s Pravilnikom o merilih
za sofinanciranje letnih programov športa
v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 29/02), Letnim programom športa Ob-
čine Moravske Toplice za leto 2003 (v na-
daljevanju: program) ter Nacionalnim pro-
gramom športa RS (Uradni list RS, št.
24/00).

Razpisno dokumentacijo, podrobnejše
podatke in pravilnik lahko dobite v tajništvu
Občinske uprave Občine Moravske Topli-
ce, Kranjčeva 3 – I. nadstropje, soba 3
(telefon 02/538-15-00).

IV. Izvajalci morajo k razpisni dokumen-
taciji za programe pod II. točko (od 1. do
5., razen, kjer je v razpisni dokumentaciji
določeno drugače) priložiti:

1) pogodbo s strokovnim delavcem, iz
katere je razvidno, za katere programe je
sklenjena,

2) potrdilo o izobrazbi strokovnega de-
lavca, ki vodi posamezne programe, v koli-
kor ni dostavil podatkov za register strokov-
nih delavcev na področju športa na Občino
Moravske Toplice oziroma so v tem času
nastale spremembe,

3) potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programov (pogodba z upravljal-
cem objekta, iz katere je razvidno število ur
in urnik najema objekta za posamezne pro-
grame, ali potrdilo o rezervaciji števila ur v
posameznem objektu za posamezne pro-
grame za leto 2003),

4) v primeru, da je izvajalec hkrati tudi
upravljalec objekta, v katerem izvaja redno
vadbo, mora predložiti ustrezen sklep pri-
stojnega organa o višini cene najema za
člane in nečlane društva,

5) program dela za posamezne prijavlje-
ne programe,

6) seznam vadečih po prijavljenih skupi-
nah (ime in priimek, naslov, leto rojstva),

7) seznam registriranih tekmovalcev z re-
gistracijskimi številkami na dan oddaje pri-
jave po posameznih programih,

8) izvajalci rekreacijskih lig morajo pre-
dložiti propozicije tekmovanja,

9) podatke o članstvu na dan 31. 12.
2002,

10) izjava društva o pobiranju članarine,
11) zaključni račun za leto 2002 (bilan-

co stanja in bilanco uspeha),
12) vsebinski in finančni program dela

društva za leto 2003.
Za programe pod točko II.8 morajo izva-

jalci k razpisni dokumentaciji priložiti:
1) dokazilo o lastništvu, najemu ali uprav-

ljanju objekta,
2) upravna dovoljenja za poseg v pro-

stor.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kan-

didati:
1. Športna društva in njihove zveze, ki

kandidirajo za sofinanciranje rednih progra-
mov članov, morajo izvajati programe vsaj
za dve mlajši starostni kategoriji (starostna
kategorija mladincev in mlajši).

VI. Prednost pri izboru bodo imeli tisti
izvajalci, ki:

– bodo imeli vadbene skupine številčno
zapolnjene,

– dosegajo v isti športni panogi boljše
rezultate,

– pri izboru programov imajo prednost
programi za vadbo otrok in mladine,

– pri izboru projektov za sofinanciranje
vzdrževanja športnih objektov bodo upošte-
vani naslednji kriteriji:

a) že pridobljena upravna dovoljenja za
poseg v prostor,

b) delež lastnih sredstev,
c) javni interes v športu.
VII. Prijave, ki morajo vsebovati:
– potrjeno in izpolnjeno razpisno doku-

mentacijo,
– priloge iz IV. točke tega razpisa,
– ostala dokazila, ki so zahtevana v raz-

pisni dokumentaciji,

– pošljite na naslov: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice,
9226 Moravske Toplice s pripisom “Javni
razpis šport 2003 – Ne odpiraj“ najpozneje
do 10. junija 2003.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno poši-
ljko ali do 12. ure v tajništvu Občine Morav-
ske Toplice.

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in
bodo s sklepom zavržene.

VIII. Sredstva bodo lahko izvajalci, na
podlagi sklenjenih pogodb, črpali v prora-
čunskem letu 2003, in sicer do 31. 12.
2003.

Občina Moravske Toplice

Javne dražbe

Ob-92983
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.

l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02) 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), 18 in 101. člena Statuta Občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in sklepa Ob-
činskega sveta občine Cerknica z dne 6. 3.
2003, Občina Cerknica s sedežem v Cer-
knici, C. 4. maja 53, razpisuje

javno dražbo
za prodajo prostorov nedograjene

stavbe zdravstvenega doma v Cerknici
za zdravstvenih dejavnosti

Predmet javne dražbe je prodaja prosto-
rov nedograjene stavbe zdravstvenega do-
ma v Cerknici, ki obsega:

A) prostore v izmeri 41,7 m2,
B) prostore v izmeri 66,5 m2

Predmetni prostori se nahajajo v nad-
stropju stavbe zdravstvenega doma v Cer-
knici, parc. št. 924/1, vpisana v vl. št.
2573 k.o. Cerknica, katere lastnik je Ob-
čina Cerknica.

Prostori so v podaljšani III. gradbeni fazi.
Dograditev prostorov za namen koncesij-
skih in drugih zdravstvenih dejavnosti je
obravnavana v projektu št. 2/2003-ŽD, ma-
rec 2003, ki ga je izdelal Tringrad Nova
d.o.o., Projektiranje in inženiring v gradbe-
ništvu, Vojkovo nabrežje 10, Koper. Prosto-
ri se nahajajo v nadstropju stavbe zdrav-
stvenega doma, zato je omogočena soupo-
raba stopnišč v stavbi, souporaba parkirnih
prostorov in služnostna pravica dostopa.

V prostorih, ki so predmet prodaje je
dana možnost individualne ureditve odjem-
nega mesta za elektriko, možnost ureditve
individualnega plinskega ogrevanja in lastnih
vodomerov.

S sklepom Občinskega sveta občine
Cerknica št. 10-2/7-19/2003 z dne 6. 3.
2003 so prostori, ki so predmet javne dra-
žbe namenjeni za koncesijske in druge
zdravstvene dejavnosti.

Za prodajo navedenih prostorov bo jav-
na dražba v četrtek, 22. 5. 2003, s pričet-
kom ob 13. uri, v sejni sobi Občine Cerkni-
ca v Cerknici, C. 4. maja 53, I. nadstropje.
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I. Izklicna cena za prostore A) znaša
4,962.000 SIT.

Izklicna cena za prostore B) znaša
7,913.500 SIT.

Najnižji znesek vsakokratnega višanja
navedenih izklicnih cen znaša 200.000,00
SIT.

II. Varščino v višini 10% izklicne cene je
potrebno plačati pred javno dražbo na ra-
čun Občine Cerknica 01213-0100002563
UJP Postojna, celotno preostalo kupnino
pa mora uspeli dražitelj plačati v 8 dneh
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa.

Varščina za prostore A) znaša 496.200
SIT.

Varščina za prostore B) znaša 791.350
SIT.

III. S potrdilom o plačilu varščine se
dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.

Varščina se uspelemu dražitelju vraču-
na v kupnino, ostalim udeležencem pa se
vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh
po javni dražbi.

IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s potrdilom, da imajo sedež
na območju Republike Slovenije, in fizične
osebe s potrdilom, da so državljani Repu-
blike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za
licitiranje.

V. Uspeli dražitelj mora skleniti ku-
poprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj po
svoji krivdi pogodbe ne podpiše v po-
stavljenem roku, se šteje, da je odstopil
od  nakupa,  varščina  pa  zapade  pro-
dajalcu.

VI. Po Zakonu o davku na dodano vre-
dnost je za promet nepremičnin potrebno
plačati poleg kupnine dosežene na javni
dražbi še 20% davek na dodano vrednost.

Kupec je dolžan plačati tudi stroške, ki
nastanejo v zvezi s prodajno pogodbo in
stroške zemljiškoknjižnega predloga.

Ogled prostorov, ki so predmet prodaje
je možen po predhodnem dogovoru. Prav
tako je možno pridobiti projekt ureditve
prostorov v stavbi zdravstvenega doma v
Cerknici. Vse dodatne informacije lahko
dobite na tel. 01/70-90-610. Poznejših
reklamacij kupca se ne bo upoštevalo.

Občina Cerknica

Ob-92984
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) 39. člena Uredbe o pri-
dobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03), 18 in 101. člena Statuta
Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in
sklepa Občinskega sveta občine Cerknica
z dne 6. 3. 2003 in sklepa z dne 3. 4.
2003, Občina Cerknica s sedežem v
Cerknici, C. 4. maja 53, razpisuje

javno dražbo
za prodajo prostorov nedograjene

stavbe zdravstvenega doma v Cerknici
za namen lekarniške dejavnosti

Predmet javne dražbe je prodaja dela
nedograjene stavbe zdravstvenega doma
v Cerknici, ki obsega prostore v skupni
izmeri 165,8 m2.

Predmetni prostori se nahajajo v pri-
tličju stavbe zdravstvenega doma v Cerk-
nici, parc. št. 924/1, vpisana v vl. št. 2573
k.o. Cerknica, katere lastnik je Občina
Cerknica.

Prostori so v podaljšani III. gradbeni fa-
zi. Dograditev prostorov v lekarno je obrav-
navana v projektu št. 2/2003-ŽD, marec
2003, ki ga je izdelal Tringrad Nova d.o.o.,
Projektiranje in inženiring v gradbeništvu,
Vojkovo nabrežje 10, Koper. Za stranke je
možen dostop do teh prostorov preko glav-
nega vhoda v objekt, službeni dostop pa je
možen iz SZ strani objekta. Kupcu pripada
tudi sorazmerni del funkcionalnega zem-
ljišča.

S sklepom Občinskega sveta občine
Cerknica št. 10-2/7-19/2003 z dne 6. 3.
2003 in sklepom Občinskega sveta obči-
ne Cerknica št. 17-3/8-32/2003 z dne
3. 4. 2003 so prostori namenjeni za pro-
dajo pod pogojem, da se v teh prostorih
opravlja izključno lekarniška dejavnost.

Za prodajo navedenih prostorov bo jav-
na dražba v četrtek, 22. 5. 2003, s pričet-
kom ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Cerknica v Cerknici, C. 4. maja 53, I. nad-
stropje.

I. Izklicna cena za del prostorov, ki so
predmet javne dražbe znaša 21,636.900
SIT.

Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene znaša 200.000 SIT.

II. Varščino v višini 10% izklicne cene je
potrebno plačati pred javno dražbo na ra-
čun Občine Cerknica 01213-0100002563
UJP Postojna, celotno preostalo kupnino
pa mora uspeli dražitelj plačati v 8 dneh
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa.

Varščina znaša 2,163.690 SIT.
III. S potrdilom o plačilu varščine se

dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vraču-

na v kupnino, ostalim udeležencem pa se
vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh
po javni dražbi.

IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s potrdilom, da imajo sedež
na območju Republike Slovenije, in fizične
osebe s potrdilom, da so državljani Repu-
blike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za
licitiranje.

V. Kupec je dolžan vzpostaviti delova-
nje lekarne najkasneje v roku devetih me-
secev po sklenitvi kupoprodajne pogod-
be. V nasprotnem primeru se pogodba raz-
dre. Kupec je dolžan plačati pogodbeno
kazen v višini 5 mio SIT.

V primeru razdrtja pogodbe, kupec ni
upravičen do vračila že vloženih sredstev
ter izpada dohodka.

VI. Uspeli dražitelj mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj po
svoji krivdi pogodbe ne podpiše v po-
stavljenem roku, se šteje, da je odstopil
od  nakupa,  varščina  pa  zapade  pro-
dajalcu.

VII. Po Zakonu o davku na dodano
vrednost je za promet nepremičnin potre-
bno plačati poleg kupnine dosežene na
javni dražbi še 20% davek na dodano
vrednost.

Kupec je dolžan plačati tudi stroške, ki
nastanejo v zvezi s prodajno pogodbo in
stroške zemljiškoknjižnega predloga.

Ogled prostorov, ki so predmet prodaje
je možen po predhodnem dogovoru. Prav
tako je možno pridobiti projekt lokacije
lekarne v stavbi zdravstvenega doma v
Cerknici. Vse dodatne informacije lahko
dobite na tel. 01/70-90-610. Poznejših
reklamacij kupca se ne bo upoštevalo.

Občina Cerknica

Ob-93058
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran na

podlagi 80. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), 102. člena statuta Občine Pi-
ran ter sklepov Občinskega sveta občine
Piran, št. 46501-38/02 z dne 26. 9. 2002
in št. 46502-32/03 z dne 24. 4. 2003
objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
tel. 05/67-10-351, faks 05/67-10-339,
e-mail: Obcina.Piran@piran.si.

II. Opis predmeta prodaje: predmet pro-
daje je 6 nezazidanih stavbnih zemljišč,
namenjenih za gradnjo, ki se nahajajo na
dveh lokacijah v Portorožu ter gostinski ob-
jekt s prizidki in funkcionalnim zemljiščem
v Strunjanu, in sicer:

1. Predmet prodaje št. 1:
– parc. št. 1066/1, njiva v izmeri

661 m2 in travnik v izmeri 91 m2, vl. št.
1787, po izklicni ceni 37,945.025,98 SIT;

2. Predmet prodaje št. 2:
– parc. št. 1066/13, njiva v izmeri

692 m2, travnik v izmeri 43 m2, vl. št.
1787, po izklicni ceni 37,087.226,19 SIT;

3. Predmet prodaje št. 3:
– parc. št. 1066/14, njiva v izmeri

716 m2, vl. št. 1787, po izklicni ceni
36,129.381,49 SIT;

4. Predmet prodaje št. 4:
– parc. št. 1066/11, njiva v izmeri

99 m2, njiva v izmeri 15 m2 in travnik v
izmeri 574 m2, vl. št. 1787, po izklicni ceni
34,715.662,07 SIT;

5. Predmet prodaje št. 5:
– parc. št. 1529/1, travnik v izmeri

778 m2 in vinograd v izmeri 111 m2, vl. št.
2148, po izklicni ceni 44,857.883,11 SIT;

6. Predmet prodaje št. 6:
– parc. št. 1529/2, gozd v izmeri 755

in pot v izmeri 44 m2, vl. št. 2148, po iz-
klicni ceni 40,316.590,10 SIT;

7. Predmet prodaje št. 7:
– parc. št. 2140/2, pašnik v izmeri

160 m2 in stanovanjska stavba v izmeri
41 m2, vl. št. 2270,

– parc. št. 2140/6, pašnik v izmeri
72 m2, vl. št. 2270,

– parc. št. 2141/2, pot v izmeri 71 m2,
vl. št. 22,

– parc. št. 2142/2, pašnik v izmeri
642 m2, vl. št. 2270,

– parc. št. 2143/5, neplodno v izmeri
150 m2, vl. št. 3433,
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– parc. št. 2143/8, neplodno v izmeri
374 m2, vl. št. 3433,

vse skupaj po izklicni ceni
103,000.000 SIT.

III. Najnižji znesek višanja: najnižji zne-
sek višanja je 250.000 SIT.

IV. Splošni poslovni pogoji: postopek jav-
ne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe
poteka v skladu s splošnimi poslovnimi po-
goji organizatorja javne dražbe. Potek javne
dražbe se zvočno in video snema.

V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev organizatorja javne dražbe. Po-
godba mora biti sklenjena najpozneje v 30
dneh po zaključku javne dražbe.

VI. Način in rok plačila kupnine: kupni-
no kupec poravna na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Piran št.
01290-0100005871 pri Upravi za javna
plačila Urad Koper v roku osmih dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe.

Plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Kolikor kupec ne
poravna kupnine na določen način in v do-
ločenem roku po sklenjeni pogodbi, se šte-
je prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov,
se bo kupcu nepremičnina izročila v po-
sest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknji-
žen kot lastnik kupljene nepremičnine.

VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dra-
žba se bo vršila dne 28. 5. 2003 v Avdito-
riju, kulturnem, kongresnem in promocij-
skem centru na naslovu Senčna pot 10,
Portorož s pričetkom ob 10. uri.

VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo doma-

ča ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;

– predloži pravilno izpolnjeno in podpi-
sano pisno izjavo o pristopu k splošnim
poslovnim pogojem javne dražbe (glej raz-
pisno dokumentacijo) pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju;

– predloži, v kolikor se bo v imenu po-
nudnika javne dražbe udeležil pooblašče-
nec neomejeno specialno pooblastilo, ki
se nanaša na predmet javne dražbe in ga
je podpisala fizična oseba ali zakoniti za-
stopnik pravne osebe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju;

– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.

Vse listine (razen dokazila o plačilu var-
ščine) je potrebno priložiti v originalu ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organi-
zator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.

IX. Varščina
Ponudniki morajo do dne 21. 5. 2003

vplačati varščino, ki znaša 1,500.000 SIT
za vsakega od predmetov javne dražbe na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871 pri
Upravi za javna plačila Urad Koper s skli-
cem 2010-46502-32/2003 za namen jav-
na dražba.

Z eno vplačano varščino v višini
1,500.000 SIT lahko ponudnik draži kate-
regakoli od predmetov javne dražbe, vse

dokler ne uspe pri določenem predmetu
javne dražbe. Kolikor želi ponudnik dražiti
več predmetov, tudi če predhodno že uspe
z določenim predmetom javne dražbe, mo-
ra vplačati temu primerno število varščin v
višini 1,500.000 SIT.

X. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do dne 21. 5.
2003 do 16. ure, na naslovu organizator-
ja, Tartinijev trg 2, Piran v vložišču, ki se
nahaja v pritličju stavbe. Javne dražbe se
lahko udeleži le kdor se pravočasno in pra-
vilno prijavi.

XI. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje var-
ščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi se varščina vrne najkasneje v
roku osmih dni po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne skle-
ne pogodbe ali ne plača kupnine, organi-
zator obdrži varščino.

XII. Razpisna dokumentacija, informaci-
je o podrobnejših pogojih: razpisno doku-
mentacijo se lahko dvigne ali naroči po
pošti na naslovu Občine Piran, Uradu za
okolje in prostor ali Pravni službi (II. nad-
stropje), Tartinijev trg 2, Piran, ob predlo-
žitvi dokazila o plačilu cene razpisne doku-
mentacije.

Razpisna dokumentacija vsebuje: po-
drobnejši opis lokacije in nepremičnin,
zemljiškoknjižne izpiske, katastrske podat-
ke, mapne kopije z označbo parcel, loka-
cijske informacije, priročni zemljevid z oz-
načbo lokacij predmetov dražbe, slike
predmetov dražbe, splošne poslovne po-
goje za izvedbo in udeležbo na javni dra-
žbi, obrazec izjave o sprejemanju splošnih
poslovnih pogojev javne dražbe, pravne vi-
re, ki urejajo postopek prodaje in obrazec
prodajne pogodbe.

Cena razpisne dokumentacije je
15.000 SIT in se plača na podračun enot-
nega zakladniškega računa Občine Piran
št. 01290-0100005871 pri Upravi za jav-
na plačila Urad Koper za namen razpisna
dokumentacija za javno dražbo.

Dodatne informacije o pogojih in pred-
metih javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Piran vsak delovni dan med
uradnimi urami v Uradu za okolje in prostor
ali v Pravni službi Občine Piran tel.
05/67-10-351.

XIII. Ogled: po predhodnem dogovo-
ru je mogoč posamičen ali skupinski
ogled parcel, ki so predmet dražbe, na
terenu.

XIV. Drugi pogoji: prodajna pogodba
vsebuje odkupno pravico in služnost v ko-
rist prodajalca/organizatorja javne dražbe
za potrebe izgradnje objektov in omrežja
javne infrastrukture in se sklepa po načelu
– videno kupljeno. Objekti in omrežja
javne infrastrukture za zemljišča, ki so
predmet javne dražbe, bodo zgrajeni na-
knadno.

V kupnini niso zajete priključne takse,
soglasja in drugi stroški za izvedbo grad-
nje. V kupnino ni vključen komunalni pri-
spevek, kakor tudi ne davek in druge tak-
se za prenos lastništva.

Posebni pogoji za gradnjo in drugi po-
sebni pogoji so določeni v splošnih po-
slovnih pogojih in razpisni dokumentaciji.

Razpisi delovnih
mest

Št. 2/03 Ob-92562
Svet Ekonomske šole Novo mesto, Uli-

ca talcev 3a, 8000 Novo mesto, razpisuje
mesto

direktorja in ravnatelja.
Za direktorja in ravnatelja je lahko ime-

novan, kdor izpolnjuje pogoje iz 53. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.

Direktor in ravnatelj bo imenovan za ob-
dobje petih let z začetkom mandata 8. 9.
2003.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
gornji naslov z oznako “Za razpis“.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v zakonskem roku.

Ekonomska šola Novo mesto

Ob-92884
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Za-

kona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01) in
8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavo-
da Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 4/03) svet knjiž-
nice razpisuje delovno mesto

direktorja – direktorice Knjižnice Mi-
leta Klopčiča Zagorje ob Savi.

Za direktorja knjižnice je lahko imeno-
van, kdor ima:

– visoko izobrazbo ustrezne smeri,
opravljen izpit iz bibliotekarske stroke, 5 let
delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti in
vsaj 1 leto delovnih izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih delih;

– višjo izobrazbo ustrezne smeri, oprav-
ljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
10 let delovnih izkušenj v knjižnični dejav-
nosti in vsaj 5 let delovnih izkušenj na vo-
dilnih ali vodstvenih delih v knjižnični de-
javnosti.

Ob prijavi na razpis morajo kandidati ob-
vezno predložiti načrt razvoja knjižnice.

Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja.

Mandat direktorja traja pet let.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-

njevanju pogojev pošljejo v osmih dneh po
objavi razpisa v kuverti z oznako “razpis za
direktorja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje
ob Savi“ na naslov: Knjižnica Mileta Klopči-
ča Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 1,
1410 Zagorje ob Savi.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v zakonitem roku.

Svet Knjižnice Mileta Klopčiča
Zagorje ob Savi

Komisija Občine Piran, ki vodi javno
dražbo, lahko s soglasjem županje ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravne-
ga posla, pri čemer se ponudnikom/draži-
teljem povrnejo stroški in sicer v višini iz-
kazanih stroškov za prevzem razpisne do-
kumentacije.

Občina Piran
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Št. 111-29/03-0515 Ob-93012
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za civilno sodstvo Višjega sodi-
šča v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu Zakona o spremembah in 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. 111-28/03-0515 Ob-93015
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94,
59/99 in 110/02):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Kranju,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Ljubljani.

II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99
in 110/02):

a)
– 1 prosto mesto pomočnika okrož-

nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Ljubljani.

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
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu,

K II/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
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena zakona o dr-
žavnem 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

Št. 205/03 Ob-93013
Svet Centra za izobraževanje in kulturo

Trebnje, Kidričeva 2, 8210 Trebnje, objav-
lja prosto delovno mesto

direktorja Centra za izobraževanje in
kulturo Trebnje.

Kandidat mora poleg splošnih, z zako-
nom določenih pogojev, izpolnjevati še po-
goje skladno s 55. in 145. členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-

braževanja (ZOVI - UPB1, Uradni list RS, št.
14/03) in 16. člena Zakona o izobraževa-
nju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96).

Zaželena so še posebna znanja in spo-
sobnosti:

– imeti mora vodstvene in organizacij-
ske sposobnosti za vodenje zavoda,

– izkazani delovni rezultati pri pedago-
ško-andragoškem delu iz katerih izhaja, da
bo lahko uspešno opravljal dela in naloge
direktorja.

Direktor CIK poleg funkcije poslovnega
in pedagoškega vodenja zavoda opravlja tu-
di strokovna dela v obsegu in na način, ki
se določi s sklepom in v skladu z notranjo
delitvijo dela in delovnim načrtom CIK. Pred-
viden začetek dela bo 1. 8. 2003.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite na gornji naslov s pripisom “pri-
java na razpis“ v 8 dneh po objavi razpisa.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Center za izobraževanje in
kulturo Trebnje

Št. 71/03 Ob-93183
Na podlagi 21., 24., 25. in 26. člena

Statuta javnega zavoda ZD Zagorje in sklepa
sveta zavoda z dne 18. 4. 2003, svet zavo-
da ZD Zagorje razpisuje delovno mesto

direktorja javnega zavoda ZD Za-
gorje

za mandatno dobo 4 leta.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri,

– da ima pet let delovnih izkušenj,
– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati naj svoje prijave, opremljene z

dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
kuverti z oznako “za razpis“ na naslov ZD
Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.

Zdravstveni dom Zagorje

Druge objave

Ob-92987
Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-

zov 9 Celje, na podlagi 51 člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) ter sklepom 5. seje Mestnega
sveta mestne občine Celje z dne 22. 4.
2003, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča

1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče
na parceli št. 1610 K.O. Celje, v površini
682 m2.

2. Na zemljišču iz 1. točke je skladno s
pogoji iz Odloka o zazidalnem načrtu Levi
breg Voglajne – obrtna cona (Ur. l. SRS, št.
23/84) predvidena izgradnja objekta za
obrtne, proizvodne, servisne, in trgovske
dejavnosti tlorisne površine 340 m2, etaž-
nosti P + 1.

3. Cena stavbnega zemljišča je izraču-
nana na dan 15. 4. 2003 in znaša
10.506,24 SIT za 1 m2 stavbnega zemlji-
šča, za skupno 682 m2 pa znaša cena stav-
bnega zemljišča 7,165.255,68 SIT.

V ceni je zajet DDV po stopnji 20%.
4. Ceno stavbnega zemljišča je kupec –

izbrani ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po
podpisu pogodbe.

5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravno-
močnosti sklepa o izboru najugodnejšega
ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik
v tem roku ne podpiše pogodbe, prodaja-
lec zadrži varščino.

6. Rok za začetek gradnje je najkasneje
eno leto od dneva sklenitve pogodbe, rok
izgradnje do III. gradbene faze pa najkasne-
je v treh letih od podpisa pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča.

7. Stroške notarske potrditve pogodbe
in stroške izvedbe vpisa lastništva v zemlji-
ško knjigo plača izbrani ponudnik.

8. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe – državljani Republike Slove-
nije in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

9. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika je višja ponujena cena.

10. Pisne ponudbe z dokazili in priloga-
mi naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do po-
nedeljka, 19. 5. 2003 do 12. ure na na-
slov: Mestna občina Celje – Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih knezov
8, z oznako “Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – Levi breg Voglajne“. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja.

11. Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša

5% od ponujene cene stavbnega zemljišča
na transakcijski račun Mestne občine Ce-
lje št. 01211-0100002855, sklic na 28
75108-7130007-28040003 (ponudniku,
ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil v 15 dneh po izboru najugo-
dnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku
pa jo bo vračunal v ceno ob plačilu);

– za fizične osebe – potrdilo o državljan-
stvu RS;

– za pravne osebe – izpisek iz sodnega
registra iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS in ne sme biti starejši od 30 dni.

12. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Zavoda za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8 (dru-
go nadstropje) v torek, 20. 5. 2003 ob 9.
uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb iz-
kazati s pooblastilom ponudnika. Pravoča-
sno prispele ponudbe bo obravnavala ko-
misija za vodenje in nadzor postopka pro-
daje stvarnega in finančnega premoženja
Mestne občine Celje in vse ponudnike ob-
vestila o izboru najugodnejšega ponudnika
v osmih dneh od dneva javnega odpiranja
ponudb.
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13. Prodajalec na podlagi tega zbira-
nja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogod-
be o prodaji zemljišča z najugodnejšim
ponudnikom, oziroma lahko začeti po-
stopek do sklenitve pravnega posla ustavi.

14. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na
Zavodu za planiranje in Izgradnjo Celje,
tel. 03/426-56-26, Darja Zabukovec,
univ.d.i.a. in Mojca Perše, univ. dipl. prav.
tel. 03/426-56-34.

Mestna občina Celje

Ob-92988
Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-

zov 9 Celje, na podlagi 51 člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) ter sklepom 5. seje Mestnega
sveta mestne občine Celje z dne 22. 4.
2003, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča

1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče
na parceli št. 939/3 k.o. Celje, v ca. povr-
šini 2240 m2, ki se nahaja ob Božičevi ulici
v Celju.

2. Na zemljišču iz 1. točke je skladno s
pogoji iz Odloka o spremembah in dopolni-
tvah ZN Otok III S - sever – jug (Ur. list RS,
št. 45/02), predvidena izgradnja štirih atrij-
skih ali vrstnih hiš.

Funkcionalno zemljišče posameznega
objekta je ca. 450 m2, zazidana površina
enega objekta pa je 200 m2.

Višina: pritličje + vkopana klet, dimenzi-
je posameznega objekta: 18 x 15 m, z atri-
jem 10x7 m, etažnost: 200 m2, streha eno-
kapnica, naklona 30-35°.

Poleg stanovanjskih objektov je na tem
zemljišču ob uvozu na Božičevo ulico, pred-
videna tudi izgradnja garažnega objekta di-
menzij 7,5 x 19 m, s šestimi garažami, ki
služijo stanovanjskim objektom.

3. Cena stavbnega zemljišča je izraču-
nana na dan 15. 4. 2003 in znaša
11.673,60 SIT za 1 m2 stavbnega zemlji-
šča, za skupno 2240 m2 pa znaša cena
stavbnega zemljišča 26,148.864 SIT.

4. Ceno stavbnega zemljišča je kupec –
izbrani ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po
podpisu pogodbe.

5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravno-
močnosti sklepa o izboru najugodnejšega
ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik
v tem roku ne podpiše pogodbe, prodaja-
lec zadrži varščino.

6. Rok za začetek gradnje je šest mese-
cev od dneva sklenitve pogodbe, rok iz-
gradnje do III. gradbene faze pa najkasneje
v treh letih od podpisa pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča.

7. Davek na promet nepremičnin, stro-
ške overitve podpisa prodajalca in stroške
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo
plača izbrani ponudnik.

8. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe – državljani Republike Slove-

nije in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

9. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika je višja ponujena cena.

10. Pisne ponudbe z dokazili in priloga-
mi naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do po-
nedeljka, 19. 5. 2003 do 12. ure na na-
slov: Mestna občina Celje – Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih knezov
8, z oznako “Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – ZN Otok III“. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen polni naslov pošiljatelja.

11. Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša

5% od ponujene cene stavbnega zemljišča
na transakcijski račun Mestne občine Celje
št. 01211-0100002855, sklic na 28
75108-7130007-28010003 (ponudniku, ki
na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec var-
ščino vrnil v 15 dneh po izboru najugodnej-
šega ponudnika, izbranemu ponudniku pa
jo bo vračunal v ceno ob plačilu);

– za fizične osebe – potrdilo o državljan-
stvu RS;

– za pravne osebe – izpisek iz sodnega
registra iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS in ne sme biti starejši od 30 dni;

12. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Zavoda za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8 (dru-
go nadstropje) v torek, 20. 5. 2003 ob 9.
uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb iz-
kazati s pooblastilom ponudnika. Pravoča-
sno prispele ponudbe bo obravnavala ko-
misija za vodenje in nadzor postopka pro-
daje stvarnega in finančnega premoženja
Mestne občine Celje in vse ponudnike ob-
vestila o izboru najugodnejšega ponudnika
v osmih dneh od dneva javnega odpiranja
ponudb.

13. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji zemljišča z najugodnejšim ponud-
nikom, oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla ustavi.

14. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Zavodu
za planiranje in izgradnjo Celje, tel.
03/426-56-04, Friderik Polutnik, univ.d.i.a.
in Mojca Perše, univ. dipl. prav. tel.
03/426-56-34.

Mestna občina Celje

Ob-92989
Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-

zov 9 Celje, na podlagi 51 člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Ur. l, RS, št.
12/03) ter sklepom 5. seje Mestnega sveta
mestne občine Celje z dne 22. 4. 2003,
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča

1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče
na parceli št. 971/2 in 978 k.o. Trnovlje, v
skupni površini 18970 m2.

2. Na zemljišču iz 1. točke je skladno s
pogoji iz Odloka o zazidalnem načrtu Go-

spodarska cona Vzhodne Trnovlje I (Ur. l
SRS, št. 42/86), predvidena izgradnja ob-
jekta za proizvodne in servisne dejavnosti
(maksimalni tloris: 60 x 90 m). Obvezna je
določena gradbena črta, znotraj maksimal-
nega tlorisnega gabarita pa so možne ra-
zmejitve za več posameznih uporabnikov.

3. Cena stavbnega zemljišča je izraču-
nana na dan 15. 4. 2003 in znaša
10.506,24 SIT za 1 m2 stavbnega zemlji-
šča, za skupno 18970 m2 pa znaša cena
stavbnega zemljišča 199,303.372,80 SIT.

V ceni je zajet DDV po stopnji 20%.
4. Ceno stavbnega zemljišča je kupec –

izbrani ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po
podpisu pogodbe.

5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravno-
močnosti sklepa o izboru najugodnejšega
ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik
v tem roku ne podpiše pogodbe, prodaja-
lec zadrži varščino.

6. Rok za začetek gradnje je najkasneje
eno leto od dneva sklenitve pogodbe, rok
izgradnje do III. gradbene faze pa najkasne-
je v treh letih od podpisa pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča.

7. Stroške notarske potrditve pogodbe
in stroške izvedbe vpisa lastništva v zemlji-
ško knjigo plača izbrani ponudnik.

8. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe – državljani Republike Slove-
nije in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

9. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika je ponujena višja cena.

10. Pisne ponudbe z dokazili in priloga-
mi naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do po-
nedeljka, 19. 5. 2003 do 12. ure na na-
slov: Mestna občina Celje – Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih knezov
8, z oznako “Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – Vzhodne Trnovlje I“. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja.

11. Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša

5% od ponujene cene stavbnega zemljišča
na transakcijski račun Mestne občine Celje
št. 01211-0100002855, sklic na 28
75108-7130007-28020003 (ponudniku, ki
na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec var-
ščino vrnil v 15 dneh po izboru najugodnej-
šega ponudnika, izbranemu ponudniku pa
jo bo vračunal v ceno ob plačilu);

– za fizične osebe – potrdilo o državljan-
stvu RS;

– za pravne osebe – izpisek iz sodnega
registra iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS in ne sme biti starejši od 30 dni.

12. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Zavoda za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8 (dru-
go nadstropje) v torek, 20. 5. 2003 ob 9.
uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravo-
časno prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega in finančnega premože-
nja Mestne občine Celje in vse ponudnike
obvestila o izboru najugodnejšega ponud-
nika v osmih dneh od dneva javnega odpi-
ranja ponudb.
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13. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji zemljišča z najugodnejšim ponud-
nikom, oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla ustavi.

14. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Za-
vodu za planiranje in izgradnjo Celje, tel.
03/426-56-26, Darja Zabukovec,
univ.d.i.a. in Mojca Perše, univ. dipl. prav.
tel. 03/426-56-34.

Mestna občina Celje

Ob-92990
Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-

zov 9 Celje, na podlagi 51 člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter sklepom 5. seje Mestnega sveta
mestne občine Celje z dne 22. 4. 2003,
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča

1. Predmet prodaje je stavbno zemlji-
šče na parceli št. 214/9 in delih parcel št.
215/6, 205/1 in 227/1 vse k.o. Bukov-
žlak, na katerem je skladno s pogoji iz
Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske
cone Vzhodne Trnovlje II (Ur. l. RS, št.
67/01), predvidena gradnja objektov pro-
izvodne, servisne, trgovske in poslovne de-
javnosti.

Zemljišče, ki je predmet prodaje po tem
razpisu, meri ca. 24.205 m2.

2. Predmetno zemljišče je organizirano
v tri kareje, in sicer:

– kare št. 1 z velikostjo funkcionalnega
zemljišča ca. 7930 m2, s predvidenim
objektom z gabariti 85 x 30 m, višine ca.
10 m;

– kare št. 2 z velikostjo funkcionalnega
zemljišča ca. 6710 m2, s predvidenim
objektom z gabariti 85 x 30 m, višine ca.
10 m;

– kare št. 4, z velikostjo funkcionalne-
ga zemljišča ca. 6801 m2, s predvidenim
objektom z gabariti 70 x 30 m, višine ca.
10 m.

V sklopu posameznega kareja so pred-
videne tudi površine za izgradnjo parkirišč.

Ob obveznem upoštevanju gradbenih li-
nij vhodnih front, se lahko objekti širijo ali
manjšajo v okviru zemljišč, mogoče pa jih je
tudi združevati, skladno z veljavnim zazidal-
nim načrtom.

3. Cena stavbnega zemljišča je izraču-
nana na dan 15. 4. 2003 in znaša
10.506,24 SIT za 1 m2 stavbnega zemlji-
šča, namenjenega za izgradnjo objektov,
opisanih v točki 2.

V ceni je zajet DDV po stopnji 20%.
4. Zainteresirani ponudniki lahko ponu-

dijo odkup celotnega razpisanega zemljišča
v skupni približni površini 24.205 m2, ali pa
odkup posameznega, oziroma dveh kare-
jev, kot so opisani v točki 2.

Prednost pri izboru bo imel ponudnik,
ki bo ponudil odkup celotnega zemljišča v
ca. površini 24.205 m2, ki je predmet tega
razpisa.

5. Ceno stavbnega zemljišča je kupec –
izbrani ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po
podpisu pogodbe.

6. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravno-
močnosti sklepa o izboru najugodnejšega
ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik
v tem roku ne podpiše pogodbe, prodaja-
lec zadrži varščino.

7. Rok za začetek gradnje je eno leto,
rok izgradnje pa 24 mesecev od dneva pod-
pisa pogodbe o prodaji stavbnega zemlji-
šča.

8. Stroške notarske potrditve pogodbe
in stroške izvedbe vpisa lastništva v zemlji-
ško knjigo plača izbrani ponudnik.

9. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe – državljani Republike Slove-
nije in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

10. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika je ponujena višja cena.

11. Pisne ponudbe z dokazili in priloga-
mi naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do po-
nedeljka, 19. 5. 2003 do 12. ure na na-
slov: Mestna občina Celje – Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih knezov
8, z oznako “Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – Vzhodne Trnovlje II“. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja.

Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša

5% od ponujene cene stavbnega zemljišča
na transakcijski račun Mestne občine Celje
št. 01211-0100002855, sklic na 28
75108-7130007-28030003 (ponudniku, ki
na razpisu ne bo uspel, bo razpisovalec
varščino vrnil v 15 dneh po izboru najugo-
dnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku
pa bo razpisovalec vplačano varščino vra-
čunal v ceno ob plačilu);

– za fizične osebe – potrdilo o državljan-
stvu RS;

– za pravne osebe – izpisek iz sodnega
registra iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS in ne sme biti starejši od 30 dni.

12. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Zavoda za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8 (dru-
go nadstropje) v torek, 20. 5. 2003 ob 9.
uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravo-
časno prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega in finančnega premože-
nja Mestne občine Celje in vse ponudnike
obvestila o izboru najugodnejšega ponud-
nika v 15 dneh od dneva javnega odpiranja
ponudb.

13. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan skleniti pogodbe o pro-
daji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom,
oziroma si pridržuje pravico, da lahko zače-
ti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.

14. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Zavodu
za planiranje in izgradnjo Celje, tel.
03-426-56-26, Darja Zabukovec, univ.d.i.a.
in Mojca Perše, univ. dipl. prav. tel.
03/426-56-34.

Mestna občina Celje

Št. 35102-261/2002-23040 Ob-92869
Republika Slovenija, Upravna enota

Domžale objavlja na podlagi drugega od-
stavka 60. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in
159. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02), v postopku izdaje enot-
nega dovoljenja za gradnjo za spremembo
namembnosti pralnice v objekt za proiz-
vodnjo gradbenih premazov na vodni osno-
vi (objekt št. 12) na zemljišču parc. št.
1061/1, k.o. Domžale, investitorja podje-
tja Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih
smol, d.o.o., Količevo 65, Domžale, na-
slednje

javno naznanilo
1. Osnutek enotnega dovoljenja za

spremembo namembnosti pralnice v ob-
jekt za proizvodnjo gradbenih premazov na
vodni osnovi (objekt št. 12) na zemljišču
parc. št. 1061/1, k.o. Domžale ter Poroči-
lo o vplivih na okolje, št. 155-1118/02 z
dne 15. junij 2002 in marec 2003 izdelalo
podjetje Oikos d.o.o., Domžale, bosta jav-
no predstavljena oziroma dana javnosti na
vpogled in seznanitev v prostorih Upravne
enote Domžale, Ljubljanska 69, Domžale,
(soba 63), od 7. 5. 2003 do 4. 6. 2003, v
času uradnih ur, to je ob ponedeljkih, tor-
kih, sredah in petkih med 8. in 13. uro ter
ob sredah med 14. in 18. uro.

2. Javna obravnava z zaslišanjem inve-
stitorja bo opravljena dne 4. 6. 2003 ob 9.
uri v Sejni sobi, I. nadstropje (soba 39),
Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.

3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo
v knjigo pripomb, ki se v času javne pred-
stavitve nahaja v prostorih Upravne enote
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, (soba
63), ali pa se v pisni obliki posredujejo
Upravni enoti Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale do konca javne predstavitve, ka-
kor tudi podajo na zapisnik, na javni obrav-
navi.

4. Povzetek poročila o vplivih na okolje
s sklepno oceno št. 155-1118/02: Investi-
tor Helios, TBLUS d.o.o., Količevo 65,
1230 Domžale, namerava znotraj obstoje-
čega industrijskega kompleksa Helios,
TBLUS d.o.o., na parceli številka 1061 k.o.
Domžale, rekonstruirati objekt pralnice v
katerem bodo proizvajali gradbene prema-
ze in kite na vodni osnovi. Lokacija se na-
haja znotraj območja, ki je opredeljeno z
Zazidalnim načrtom otoka V7 Helios.

Obstoječa proizvodnja gradbenih pre-
mazov in kitov (disperzijskih program) po-
teka na lokaciji v Domžalah. Ta program
bodo preselili v nov objekt, s tem, da bodo
v novem objektu vzpostavili povsem novo
sodobno proizvodnjo tehnologijo, ki bo
energetsko vezana na obstoječ industrijski
kompleks Helios, TBLUS d.o.o. V novem
rekonstruiranem objektu bodo gradbene
premaze in kite na vodni osnovi izdelovali
na treh linijah: linija za velikoserijsko proiz-
vodnjo gradbenih premazov, linija za malo-
serijsko proizvodnjo gradbenih premazov
in linija za proizvodnjo gradbenih kitov.
Predvidoma bodo na velikoserijski proiz-
vodnji liniji letno izdelali približno
10.000 t/leto disperzijskih premazov, na
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maloserijski liniji približno 500 t/leto, na
liniji za proizvodnjo gradbenih kitov pa pri-
bližno 1.500 t gradbenih kitov za strojni in
ročni nanos. Pri pripravi gradbenih prema-
zov in kitov ne potekajo kemijski procesi
(reakcije), gre le za zaporedje doziranj su-
rovin v ustreznih razmerjih in dispergiranje
(fizikalni postopek) le teh v enotno maso.
Tehnološki proces proizvodnje bo v vseh
stopnjah (fazah) avtomatiziran.

Oikos d.o.o. je pripravil poročilo o vpli-
vih na okolje, ki obravnava vplive na sestavi-
ne naravnega bivalnega, družbenega in kul-
turnega okolja v naslednjih vsebinskih sklo-
pih: tla, voda, zrak, hrup, odpadki, družbe-
no okolje in vidna kakovost okolja.

Zrak
Proizvodnja gradbenih premazov bo na

zrak vplivala predvsem s prašenjem. Pra-
šenje se bo pojavljalo pri: pretovarjanju iz
avtocisteren v silose, “razvrečenju“ sipkih
materialov in transportu le teh do skladi-
ščnih silosov, transportu sipkih materialov
do tehtalne naprave, transportu sipkih ma-
terialov od tehtalne naprave do posod za
dnevno količino sipkih materialov in tran-
sportu sipkih materialov od posod za dnev-
no količino sipkih materialov do polnjenja
disolverja. Sipke materiale se bo iz avto-
cisteren do skladiščnih silosov transpor-
tiralo pnevmatsko, transportni sistem bo
zaprt, oddušnik pa bo speljan preko
filtrskega sistema. Vsi skladiščni silosi bo-
do opremljeni s skupnim vrečastim filtrom.
Tudi ostali transportni sistemi (transportni
polži, elevatorji…) od skladiščnih silosov
do disolverjev bodo zaprti, odzračevali se
bodo preko ustreznih filtrov. Izpusti iz
filtrov naj bodo orientirani v smeri priti
vzhodu v obstoječ Heliosov tovarniški kom-
pleks.

Tla
Potencialni vir onesnaženja tal bo pred-

stavljala možnost izlitja olj ali maziv iz grad-
bene mehanizacije in transportnih vozil. Če
bi prišlo do razlitja olja na neutrjeno površi-
no iz kakega gradbenega stroja naj takoj
odstranijo onesnaženo zemljino in jo preda-
jo pooblaščeni organizaciji. Z ureditvijo
obravnavanega objekta se vpliv na tla ne bo
bistveno spremenil, saj bodo tla iz materia-
lov, ki bodo nepropustna in odporna na te-
kočine (snovi), ki jih bodo uporabljali v pro-
izvodnem procesu. Skupni volumen mešal-
nih rezervoarjev (5) priprave tekočih kom-
ponent, skladiščnih rezervoarjev (4) za
bvezivo, mešalno egalizacijskih posod (4)
in mešalnih rezervoarjev maloserijske linije
(5) bo 153 m2. Ker bodo veziva dovažali z
avtocisternami naj se uredi tudi ustrezno
prečrpavališče. Nevarne tekočine, ki se jih
bo skladiščilo v sodih ali kontejnerskih ci-
sternah naj se jih postavi nad lovilce razlitih
tekočin. Investitor naj ima vedno na zalogi
adsorbcijsko sredstvo s katerim bo odstra-
nil po nesreči izlite tekočine. Izrabljeno ad-
sorbcijsko sredstvo naj se predaja poobla-
ščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi
odpadki.

Voda
Pri običajnem obratovanju bodo nasta-

jale pralne vode, ki jih bodo uporabljali pri
nadaljnjem postopku priprave premazov in
kitov. Npr. po pranju disolverske posode
bo ta voda ostala v posodi in se jo bo

uporabilo pri pripravi naslednje šarže. Pri
običajnem obratovanju bodo vodo od pra-
nja egalizacijskih in disolverskih posod naj-
prej očistili na lastnem čistilnem sistemu
(usedanje in flokulacija) ji dodali biocid in
jo ponovno uporabili v postopku gostilnih
sredstev. V nekaterih primerih pranja ega-
lizacijskih in disolverskih posod pa se vo-
de ne bo smelo ponovno uporabiti v po-
stopku, tako bo nastala odpadna tehnolo-
ška voda. Odpadne tehnološke vode se
bodo stekale na lasten čistilni sistem, kjer
se bo z flokulacijo in usedanjem ločilo tr-
dne delce in druge sestavine do take me-
re, da bo voda skladno s predpisi primer-
na za izpuste v kanalizacijo, ki se bo steka-
la na CČN Domžale–Kamnik. Investitor naj
zagotovi prve meritve odpadnih vod in ka-
sneje obratovalni monitoring.

Hrup
Hrup, ki bo nastajal med rekonstrukcijo

objekta, bo hrup zaradi izvajanja del, hrup
gradbene mehanizacije in transportnih vo-
zil. Hrup bo občasno visok, vendar predvi-
doma znotraj predpisanih mejnih vredno-
sti. Raven hrupa se bo na obravnavani lo-
kaciji ob vzpostavitvi preseljene proizvod-
nje dvignila, vendar gre za lokacijo, ki je
znotraj že obstoječega tovarniškega kom-
pleksa. O upoštevanju ustreznih protihru-
pnih varstvenih ukrepov bo raven hrupa
znotraj predpisanih mejnih dnevnih vredno-
sti, tako na obravnavani lokaciji kakor tudi
v njeni okolici. Upoštevani bodo ustrezni
ukrepi varstva pred hrupom: namestili bo-
do okna s stekli, ki dušijo hrup (kopelit,
termopan…) delali bodo pri zaprtih vratih
in oknih, sistem ventilatorjev odpraševal-
nega in rezračevalnega sistema naj bo ure-
jen tako, da bo obrnjen v smeri proti vzho-
du v smeri manipulativnih površin obstoje-
čega tovarniškega kompleksa, sistem ven-
tilatorjev naj bo v posebnem montažnem
protihrupnem ohišju. Investitor naj zagoto-
vi prve meritve hrupa iz objekta in kasneje
obratovalni monitoring.

Odpadki
V proizvodnji gradbenih premazov nasta-

jajo/bodo nastajale naslednje vrste odpad-
kov: papir, plastika, les, prah (pometnine,
filtrni ostanki). Poleg navedenega nastaja-
jo/bodo nastajali tudi odpadni kovinski in
plastični (polietilen) sodi (200 l) konzervan-
sov, snovi za reološke lastnosti premazov,
antipenilci, tenzidi in drugih pomožnih suro-
vin in kontejnerske cisterne (1.000 l). V pro-
izvodnji nastaja/bo nastajalo tudi odpadno
strojno olje in odpadno hidravlično olje (hi-
dravlični sistem za dvigovanje disolverske-
ga mešala), ki naj jih zbirajo ločeno po vr-
stah v označenih posodah, na mestu, kjer
ni možnega izliva zaradi manipulacije in od-
dajajo pooblaščeni organizaciji, nastajale
bodo tudi naoljene krpe, akumulatorji no-
tranjega transporta, ki naj jih tudi zbirajo
ločeno ter predajajo pooblaščenim organi-
zacijam. Pošiljko odpadkov, ki jo podjetje
prepušča zbiralcu, ali oddaja odstranjeval-
cu, ali predelovalcu, mora spremljati evi-
denčni list.

Ocenjujemo da je rekonstrukcija objek-
ta pralnice (objekt št. 12) v katerega bodo
preselili proizvodnjo gradbenih premazov in
kitov, investitorja Helios-TBLUS d.o.o., v
okviru navedenega in ob upoštevanju za-

konskih predpisov ter priporočil za izboljša-
vo projekta, z vidika varovanja okolja spre-
jemljiva.

Upravna enota Domžale

Št. 35102-246/2002-23040 Ob-92873
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 izda-
je gradbenega dovoljenja uvedenem na za-
htevo investitorja Helios, Tovarna barv, la-
kov in umetnih smol, d.o.o., Količevo 65,
Domžale, objavlja:

1. Upravna enota Domžale je investi-
torju Helios-u, Tovarna barv, lakov in
umetnih smol, d.o.o., Količevo 65, Dom-
žale, izdala gradbeno dovoljenje št.
35102-246/2002-23040 z dne 17. 4.
2003 za rekonstrukcijo proizvodnega
objekta pigmentiranih premazov (pralnica
posod, mešalnica in proizvodnja cestnih
barv) na zemljišču parc. št. 1057, k.o.
Domžale.

2. V postopku izdaje gradbenega dovo-
ljenja je bilo izdano okoljevarstveno sogla-
sje RS Ministrstva za okolje, prostor in ener-
gijo, Agencija Republike Slovenije za oko-
lje, št. 35405-5/2003 z dne 9. 4. 2003
pod naslednjim pogojem:

– pri izvedbi posega in izvajanju dejav-
nosti mora investitor upoštevati omilitvene
ukrepe in druga okoljevarstvena priporoči-
la, navedena v Poročilu o vplivih na okolje
preselitve cestnih premazov in pralnice pre-
voznih posod v obrat PP, ki ga je pod št.
155-1121/02 dne 15. 5. 2002 izdelal Oi-
kos d.o.o., Šaranovičeva 36b, Vir pri Dom-
žalah, 1230 Domžale,

– v postopku izdaje uporabnega dovo-
ljenja je potrebno določiti čas poskusnega
obratovanja, v času njegovega trajanja pa
je potrebno skladno s predpisi izvesti me-
ritve emisij snovi v zrak in meritve emisij
hrupa,

– v primeru ugotovitve čezmernih obre-
menitev okolja v času poskusnega obrato-
vanja je potrebno določiti in izvesti ustrezne
dodatne okoljevarstvene ukrepe.

3. Med javno predstavitvijo, obravnavo
in zaslišanjem ni bilo podanih mnenj in pri-
pomb v zvezi z vplivom načrtovanega pose-
ga na okolje.

Upravna enota Domžale

Povabilo k oddaji ponudbe

Št. 43/03 Ob-92968
Na podlagi sklepa Gradbenega odbora

PTZ “Bistrica“ z.o.o. vas vabimo, da odda-
te ponudbo za izgradnjo stanovanjske-
ga bloka v Tomšičevi ulici v Slovenski
Bistrici.

Za izbor najboljšega ponudnika bo upo-
rabljeno merilo najnižja končna cena, naju-
godnejši plačilni pogoji, reference in rok
izvedbe. Ponudba mora vsebovati klavzulo
“ključ v roke“. Razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignete na PTZ “Bistrica“ z.o.o. na Ljub-
ljanski 38 v Slovenski Bistrici.

Ponudbo oddajte do 15. 5. 2003 v za-
prti kuverti, naslovljeno na Gradbeni odbor
PTZ “Bistrica“ z.o.o., Ljubljanska 38, Slo-
venska Bistrica.

PTZ Bistrica z.o.o.
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Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih

pridelkov oziroma živil

Št. 324-01-23/01/15 Ob-92967
Urad RS za priznavanje označb kmetij-

skih pridelkov oziroma živil pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na
podlagi drugega odstavka 8. člena Pravilni-
ka o postopkih za priznavanje označb po-
sebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 44/02) objavlja

obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje geografske

označbe za ŠEBRELJSKI ŽELODEC
23. 4. 2003 je Urad RS za priznavanje

označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v
nadaljevanju urad), Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, prejel popolno vlogo za priznanje
geografske označbe za:

ŠEBRELJSKI ŽELODEC
Vlagatelj: Združenje izdelovalcev Še-

breljskega želodca, Šebrelje 53, 5282
Cerkno.

Vloga se vodi pod št: 324-01-23/01.
Specifikacija in poročilo o posebnostih sta
na vpogled javnosti in vsem zainteresiranim
v uradu (Dunajska 56, 58, VIII. nadstropje,
soba 810) ob predhodni najavi na tel.
01/478-90-08 vsak delovni dan od 9. do
11. ure, 21 dni po objavi tega obvestila.

Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Urad RS za priznavanje označb kmetij-
skih pridelkov oziroma živil, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana..

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil

dr. Anton Svetlin
direktor

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 321-1/2003-0401 Ob-92876
Upravna enota Murska Sobota, Odde-

lek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in po pooblastilu
načelnika Upravne 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 Adrijanci, po uradni dolžnosti na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacij-
ski udeleženki, Jager Eriki, Adrijanci 89, se
postavi Franc Šlihthuber, župan Občine
Gornji Petrovci.

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. 25201-184/2003 1204 Ob-92891
Republika Slovenija, Upravna enota No-

vo mesto, Oddelek za upravne notranje za-
deve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
44. člena Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1,
Uradni list RS, št. 108/02 – prečiščeno
besedilo) in 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), po uradni dol-
žnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovo-
ljenja za začasno prebivanje Naimu Shali, z
zadnjim začasnim prebivališčem na naslovu
Srbija, Rogove, naslednji sklep:

Naim Shala, roj. 10. 9. 1978, v kraju Ro-
gove, Srbija, z zadnjim začasnim prebivali-
ščem v Republiki Sloveniji na naslovu Novo
mesto, Košenice 36, se v postopku razvelja-
vitve dovoljenja za začasno prebivanje po-
stavi začasna zastopnica Vida Kralj, delavka
tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo za-
stopala v tem postopku, dokler ne nastopi
stranka sama oziroma njen pooblaščenec.

Št. 209-50/03-15-06 Ob-92892
Republika Slovenija, Upravna enota

Trebnje, izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002 na podla-
gi prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), v upravni zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivali-
šča za Vilka Videčnika, sedaj neznanega
bivališča, naslednji sklep:

1. V postopku ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Vilka Videčnika, roj.
31. 5. 1972 v kraju Novo mesto, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Gore-
nja vas pri Mirni št. 1, se Vilku Videčniku
postavi za začasno zastopnico Vido Barle,
delavko Upravne enote Trebnje.

2. Začasna zastopnica bo zastopala stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-649/00-0604052 Ob-92969
Upravna enota Ptuj, Oddelek za uprav-

ne notranje zadeve, izdaja na podlagi prve-
ga odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnika št. 032-4/01-01 z dne 11. 4. 2001,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Horvat Martina, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasno zastopnico stranki Horvat
Martinu, rojenemu 20. 10. 1966, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem Ptuj, Štuki 22,
se postavi Marta Korže, delavka Upravne
enote Ptuj.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/03-028/53-00 Ob-92974
Zveza za Ljubljano, s skrajšanim ime-

nom Zveza za Ljubljano in s kratico imena
ZZL, s sedežem v Ljubljani, Rožna dolina
cesta II/22, vpisana pod zaporedno števil-
ko 27, se izbriše iz registra političnih strank.

Št. 1341/03-221-5/2003 Ob-92976
Civilna iniciativa za Slovenijo, s skraj-

šanim imenom Civilna iniciativa in s krati-
co imena CIS, s sedežem v Ljubljani, Zi-
herlova 10, vpisana pod zaporedno števil-
ko 32, se izbriše iz registra političnih strank.

Ob-92975
Stranka mladih Slovenije, Rimska cesta 8,

1000 Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12.

2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna

sredstva 4,855.696
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na

računih 2,878.947
5. Druga sredstva

Skupaj sredstva 7,734.643
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek 3.018
2. Dolgoročne obveznosti iz

financiranja 15,900.000
3. Kratkoročne obveznosti iz

financiranja
4. Druge obveznosti do virov

sredstev –8,168.375

Skupaj viri sredstev 7,734.643

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 29,251.824,88
2. Prihodki iz proračuna lokalnih

skupnosti 229.667,00
3. Prispevki pravnih in fizičnih

oseb ter zasebnikov 9,486.261,60
4. Prispevki pravnih in fizičnih

oseb ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu
določeno višino 1,300.000,00

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka ali njen pooblaščenec.
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5. Drugi prihodki 6.547.266,51
Celotni prihodki 46,815.019,99

II. Odhodki
1. Stroški volitev 25,631.294,92
2. Drugi stroški in izredni

odhodki 32,515.106,29
Celotni odhodki 58,146.401,21

III. Presežek prihodkov nad
odhodki

IV. Presežek odhodkov nad
prihodki 11,331.381,22

Stranka mladih Slovenije

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-92893
1. Upravna enota Trebnje z dnem izdaje

te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov dne 17. 4.
2003 pod zap. št. 68, z nazivom Pravila
sindikata Family Frost, PE Mokronog, s
sedežem Paradiž 9, 8230 Mokronog.

2. Ugotovi se, da so bila Pravila sindika-
ta Family Frost PE Mokronog, z odločbo
028-2/02-12-09 z dne 30. 9. 2003 spre-

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-92885
Ime javnega glasila: TV Krpan Laško.
Izdajatelj: Vigred, d.o.o., Trubarjeva 3,

3270 Laško.
Viri financiranja: lastna sredstva in ogla-

ševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljavskih pravic: Bojan Herek,
Trubarjevo naselje 8, 3272 Rimske Topli-
ce; Boža Herek, Trubarjevo naselje 8, 3272
Rimske Toplice.

Direktor: Bojan Herek.

Objave
gospodarskih družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Št. 02-2003 Ob-92982
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 2. 12. 2002 vode-
nega pod številko SV 1116/02, direktor

jeta v hrambo pri Upravni enoti Trebnje, vpi-
sana v evidenco statutov pod zap. št. 67,
preneha veljati dne 17. 4. 2003 in se izbri-
šejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 028-6/2003-65 Ob-92894
1. Pravila sindikata z imenom Sindikat

zdravstva in socialnega varstva, Dom
Medvode, d.o.o., Zbiljska cesta 15, Med-
vode, se z dnem 28. 2. 2003 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 170 in z zapo-
redno matično številko: 1157353.

Št. 024-2/2003 Ob-92973
Upravna enota Ajdovščina sprejme v

hrambo pravila Sindikata družbe Albistroj,
d.o.o., s sedežem v Ajdovščini, Tovarni-
ška cesta 7, vpisana v evidenco statutov
sindikatov, dne 2. 4. 2003, pod zaporedno
številko 50.

Ob-93002
Pravila Sindikata KNG družbe Šepič

d.o.o., s sedežem v Gradišču pri Materiji
51, 6243 Obrov, ki so jih sprejeli člani sindi-
kata družbe na članskem sestanku dne 25. 1.
2003, se hranijo na Upravni enoti Sežana.

Pravila Sindikata KNG družbe Šepič
d.o.o., Gradišče pri Materiji 51, 6243 Obrov
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 20 z dne 24. 4. 2003.

družbe DIGIT d.o.o., Špruha 13, 1236 Tr-
zin, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

117,701.770,94 SIT se zmanjša za znesek
50,000.000 SIT in po zmanjšanju znaša
67,701.770,94 SIT.

Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

DIGIT d.o.o., Trzin
Ivan Miklič, direktor

Sklici skupščin

Ob-92878
Na podlagi točke 7.6, Statuta družbe “Vi-

tal Mestinje“, d.d. Mestinje, Podplat,
uprava družbe sklicuje

VII. skupščino,
ki bo dne 28. 5. 2003 ob 11. uri v po-

slovnih prostorih družbe v Mestinju, 3241
Podplat, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: ugotovi se sklepčnost skup-
ščine, izvoli predsedujočega skupščine in
verifikacijsko komisijo v sestavi predsedni-
ka in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval povabljeni notar.

2. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice članom upra-
ve in nadzornga sveta družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe:

a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2002.

b) Celotni bilančni dobiček poslovnega
leta 2002 v višini 79,258.000 SIT, ki ga
sestavljata preneseni revalorizirani čisti do-
biček iz preteklih let v višini 50,631.000
SIT in nerazdeljeni čisti dobiček leta 2002 v
višini 28,627.000 SIT, ostane nerazpore-
jen. O njegovi uporabi bo skupščina odlo-
čala v naslednjih poslovnih letih.

c) Skupščina podeluje razrešnico čla-
nom uprave in nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2002.

3. Sklepanje o spremembah Statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: sprejmejo se spremembe in
dopolnitve Statuta družbe po predlogu upra-
ve in nadzornega sveta družbe.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta

družbe: skupščina imenuje za revizorja za
poslovno leto 2003 revizijsko družbo
Pricewaterhousecoopers, d.d., Ljubljana.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
2002 in poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi in sprejemu tega letnega poročila skupaj s
predlogom sprememb in dopolnitev statuta
ter gradivom za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 9.
do 11. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja. Na skupščini
se odloča o objavljenih predlogih sklepov po
posameznih točkah dnevnega reda.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-

nim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in oddani v sedmih dneh po
objavi tega sklepa v tajništvu družbe “Vital
Mestinje, d.d.“, Mestinje, 3241 Podplat.

Prostor zasedanja skupščine bo odprt 45
minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini imajo imetniki
navadnih delnic, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki prijavijo udeležbo na skupščini tri
dni pred zasedanjem skupščine in so tudi
pred zasedanjem skupščine vpisani v delni-
ško knjigo pri KDD kot imetniki delnic.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji osebno, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
za fizične osebe vsebovati ime in priimek
pooblaščenca in pooblastitelja, za pravne
osebe pa, poleg podatkov o pooblaščencu
in številu glasov, firmo, sedež ter podpis in
žig statutarnega pooblastitelja.

Glasovanje pri vseh točkah dnevnega re-
da je javno. Sklepi pod točkami 1, 2 in 4 se
sprejemajo z navadno večino oddanih glasov,
medtem ko se sklep pod točko 3 sprejema s
3/4 večino oddanih glasov oziroma na skup-
ščini zastopanega osnovnega kapitala.

Udeleženci skupščine bodo prejeli po-
trebno gradivo za glasovanje ob potrditvi
prisotnosti.

Vital Mestinje, d.d.
uprava družbe

direktor Zvonko Murgelj

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
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Ob-92880
DP JUB delniška družba pooblaščen-

ka JUB d.d. Dol pri Ljubljani, sklicuje

6. sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek dne 9. 6. 2003 ob

15. uri v prostorih Informacijsko izobraže-
valnega centra družbe JUB Kemična in-
dustrija d.d., Dol pri Ljubljani, št. 28, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev preš-
tevalke glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predlagani or-
gan skupščine.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom upra-

ve in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančni do-

biček za leto 2002 v višini 563,311.457
SIT, in sicer:

– čisti dobiček leta 2002 iz bilance sta-
nja 562,776.737 SIT,

– preneseni dobiček preteklih let
534.720 SIT.

2.3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
2.3.1. Bilančni dobiček poslovnega le-

ta 2002 v višini 563,311.457 SIT se upo-
rabi za:

– dividende v višini 3.086 SIT na delni-
co oziroma 94,135.344 SIT v skupnem zne-
sku,

– preostali del bilančnega dobička v vi-
šini 469,176.113 SIT se odvede v druge
rezerve iz dobička.

2.3.2. Do izplačila dividende je upravi-
čen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v
delniško knjigo 3 dni pred skupščino.

2.3.3. Dividende se izplačajo do 30. 6.
2003.

2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.

3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe in dopolnitve statuta.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije po-

slovanja družbe za leto 2003 se imenuje
revizijska družba Dinamic d.o.o. Novo
mesto.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta ter predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta so na vpogled in
dostopni delničarjem na sedežu družbe
vsak delovni dan od 12. do 13. ure od obja-
ve dnevnega reda do 9. 6. 2003.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 6. 6. 2003 oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki imajo pisno pooblastilo. Udeleženci mo-
rajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti di-
rektorju družbe pismeno tako, da le-ta pri-
spe na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem t.j. do vključno 6. 6. 2003.

DP JUB d.d.
uprava

Ob-92886
Na podlagi točke 7.3. statuta delniške

družbe IMP Montaža Maribor d.d., Špelina
ul. 2, Maribor, sklicuje uprava družbe

6. redno skupščino
družbe IMP Montaža Maribor d.d.
ki bo v ponedeljek, dne 9. 6. 2003 ob

13. uri na sedežu družbe v Mariboru, Špeli-
na ul. 2.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine izvoli Stanka Osterc, za preštevalki
glasov se izvolita Marjana Janžel in Milojka
Rožman, za zapisnikarja Breda Orel in za
notarja Stanislav Bohinc.

3. Potrditev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu na podlagi seznanitve z letnim
poročilom, revizijskim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri delo teh dveh organov v
letu 2002.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa:
a) Skupščina ugotovi, da na podlagi od-

stopne izjave z dnem seje skupščine prene-
ha mandat članu nadzornega sveta, pred-
stavniku delničarjev, Franciju Strajnarju.

b) Za člana nadzornega sveta, predstav-
nika delničarjev se za mandatno dobo štirih
let od dneva imenovanja, izvoli Božidar So-
bočan.

5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na podlagi predloga

nadzornega sveta se za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2003 imenuje revi-
zijska hiša ITEO Abeceda d.o.o., Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pogoj za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice na skupščini je, da se del-
ničar prijavi najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine (osebno v tajništvu družbe
ali s priporočeno pošiljko).

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

vključno z letnim poročilom, revizijskim po-
ročilom in poročilom nadzornega sveta je
na vpogled delničarjem v tajništvu uprave v

Mariboru, Špelina ul. 2, vsak delavnik od 8.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

IMP Montaža Maribor d.d.
direktor družbe

mag.Edvin Makuc

Št. 42/03 Ob-92964
Uprava in nadzorni svet KDD Centralne

klirinško depotne družbe, delniške
družbe, Ljubljana, v skladu z drugim od-
stavkom 283. člena ZGD objavljata vabilo na

9. redno letno zasedanje skupščine.
Delničarje družbe vabimo, da se udele-

žijo rednega letnega zasedanja skupščine,
ki bo v ponedeljek, dne 9. 6. 2003 ob 12.
uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslov-
ne stavbe TR3, Trg republike 3, Ljubljana.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 13. uri na istem
mestu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov

delovnega predsedstva.
2. Obravnava letnega poročila za leto

2002, odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in o podelitvi razrešnice članom upra-
ve in članom nadzornega sveta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini družbe, da sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička:

1) Ugotovi se, da bilančni dobiček
družbe za poslovno leto 2002 znaša
1.030,803.984,85 tolarjev.

2) Bilančni dobiček za poslovno leto
2002 se uporabi za naslednje namene:

a) Za razdelitev delničarjem se uporabi
140,140.000 tolarjev, tako da dividenda na
delnico znaša 269.500 tolarjev. Izplačilo di-
vidend se opravi v petnajstih dneh po datu-
mu skupščine.

b) Za izplačilo nagrade članom nadzor-
nega sveta in članom uprave po 42. členu
statuta družbe se porabi 20,900.000 tolar-
jev, in sicer:

– za izplačilo nagrade članom nadzor-
nega sveta 11,550.000 tolarjev, od tega
polovico zneska članom, ki so to funkcijo
opravljali do 11. 6. 2002, drugo polovico
zneska pa članom, ki to funkcijo opravljajo
od 11. 6. 2002 dalje,

– za izplačilo nagrade članom uprave
9,350.000 tolarjev.

c) Dividende in nagrade članom nadzor-
nega sveta ter uprave se v skupnem znesku
161,040.000 tolarjev izplačajo iz preostan-
ka prenesenega čistega dobička leta 1999.

d) O uporabi preostalega dela bilančne-
ga dobička v višini 869,763.984,85 tolar-
jev bo odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček).

Sklep o podelitvi razrešnice: članom
uprave in članom nadzornega sveta se po-
deli razrešnica za poslovno leto 2002.

3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme sklep o imenovanju revizorja za le-
to 2003:

Za revizorja, ki bo revidiral letno poroči-
lo družbe za leto 2003, se imenuje revizij-
ska družba KPMG Slovenija, podjetje za re-
vidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana.
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Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda:

K točki 2:
– letno poročilo, ki ga je sestavila upra-

va družbe in ki ga je potrdil nadzorni svet,
– poročilo nadzornega sveta o preveritvi

letnega poročila za leto 2002.
Gradivo so delničarji prejeli z vabilom za

sklic skupščine in jih od dneva objave tega
sklica lahko pregledajo tudi v poslovnih pro-
storih družbe na Tivolski 48 v Ljubljani vsak
dan od 9. do 12. ure pri Mojci Kleindienst.

Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu s 34. členom statuta družbe se

skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svo-
jo udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci delničarjev oziroma njiho-
vi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo ozi-
roma drug ustrezen dokaz o upravičenosti
za zastopanje predložiti pred začetkom
skupščine.

KDD Centralna klirinško depotna
družba, delniška družba, Ljubljana

predsednik uprave
Boris T. Šnuderl

član uprave
Peter Premk

predsednik nadzornega sveta
Bogomir Kos

Ob-92971
Na podlagi šeste točke Statuta delniške

družbe Oniks d.d. Jesenice in 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah, sklicujemo

11. redno skupščino
delniške družbe Oniks d.d. Jesenice,

Spodnji Plavž 6,
ki bo dne 5. 6. 2003 ob 12. uri v sejni

sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine imenuje Gregor Ko-
zamernik, za preštevalca glasov Marina Ga-
brovšek in Jožica Klinar.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Svetina.

3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Oniks d.d. Jesenice za poslovno leto 2002
z revizorjevim poročilom in poročilom nad-
zornega sveta o svojem delu in preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Oniks d.d. Jeseni-
ce za poslovno leto 2002 z revizorjevim
poročilom in poročilom nadzornega sveta o
svojem delu in preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2002.

4. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2002 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
4.1. Ugotovitev bilančnega dobička.
Na dan 31. 12. 2002 znaša bilančni

dobiček družbe Oniks d.d. Jesenice
1.360,804.000 SIT in je sestavljen iz:

– čistega dobička leta 2002
742,677.000 SIT,

– preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
618,127.000 SIT.

4.2. Uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček družbe Oniks d.d. Je-

senice na dan 31. 12. 2002 se uporabi:
– za nagrade članom nadzornega sveta

10,000.000 SIT iz čistega dobička leta
1997,

– za razporeditev v preneseni dobiček
1.350,804.000 SIT.

4.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

Skupščina upravi in nadzornemu svetu v
skladu s členom 282/a ZGD podeli razre-
šnico za delo v poslovnem letu 2002.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Oniks d.d. Jesenice, ki znaša 389,655.000
SIT, se v skladu z drugo alineo tretjega od-
stavka 356. člena ZGD zmanjša za
104,927.000 SIT z umikon 104.927 lastnih
delnic, nominiranih na 1.000 SIT tako, da
po zmanjšanju osnovni kapital družbe zna-
ša 284,728.000 SIT in je razdeljen na
284.728 navadnih, imenskih delnic z nomi-
nalno vrednostjo 1.000 SIT.

Družba delnice pridobi z nakupom
104.927 lastnih delnic po sprejemu tega
sklepa na skupščini družbe, skladno s sed-
mno alineo prvega odstavka 240. člena
ZGD.

Zmanjšanje osnovnega kapitala po tem
sklepu se izvede zaradi prilagoditve višine
kapitala obsegu poslovanja družbe.

Umik delnic družbe se izvede v breme
čistega dobička iz leta 2002.

Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala družbe v sodni register s sklepom
razveljavi 104.927 umaknjenih delnic in iz-
da nalog za izbris delnic iz delniške knjige.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2003 revizijsko
družbo IN Revizija Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve stututa družbe,
vključno z uskladitvijo besedila statuta s
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala
in prečiščeno besedilo statuta družbe.

Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda, vključno s spremembami statuta in
čistopisom statuta bo delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe, vsak delovni dan
od objave sklica, od 8. do 12. ure.

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pi-
sni obliki najpozneje v 7. dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz 2. in 3.
odstavka 288. člena Zakona o gospodar-
skih družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo

skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave in so vpisani v delniški knji-
gi KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležen-
ce prosimo, da ob prihodu prijavijo udele-
žbo, podpišejo seznam prisotnih delničar-
jev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.

Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.

Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Oniks d.d. Jesenice
uprava družbe

Ob-93008
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 37. člena statuta delni-
ške družbe Olma, Proizvodnja kemičnih iz-
delkov d.d., Poljska pot 2, Ljubljana, upra-
va družbe vabi delničarje na

6. sejo skupščine
delniške družbe Olma, Proizvodnja

kemičnih izdelkov d.d.,
ki bo v četrtek, dne 12. junija 2003 ob

13. uri na sedežu družbe Poljska pot 2 v
Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklep: skupščina imenuje pred-

sedujočega skupščine in preštevalca gla-
sov na predlog uprave. Skupščina se sez-
nani s prisotnostjo notarke mag. Nine Če-
šarek.

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. Delitev bilančnega dobička ter pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejme naslednji sklep:

3.1. Skupni  bilančni  dobiček,  ugotov-
ljen za poslovno leto 2002, znaša
104,156.509,81 SIT in se uporabi:

– za izplačilo dividend delničarjem
12,453.920 SIT, kar pomeni 40 SIT bruto
na delnico,

– za preneseni dobiček v znesku
91,702.589,81 SIT, o uporabi katerega bo
skupščina odločala v naslednjih poslovnih
letih.

Pri tem se za izplačilo dividend uporabi
preneseni dobiček iz leta 1997. Družba bo
izplačilo izvedla najkasneje do konca sep-
tembra 2003. Do izplačila so upravičeni del-
ničarji, vpisani v centralnem registru pri KDD
na dan skupščine.
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3.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2002.

4. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah statuta delniške
družbe Olma d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe v pre-
dlaganem besedilu.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah poslovnika o delu skupščine
družbe Olma d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe poslovnika o delu skupščine družbe
Olma d.d. v predlaganem besedilu.

6. Imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo poslovanja družbe v letu 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: skupšči-
na imenuje revizijsko družbo KPMG Slove-
nija, d.o.o., Ljubljana, za revidiranje poslo-
vanja družbe za leto 2003.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje: let-

no poročilo za leto 2002 in poročilo nad-
zornega sveta, spremembe in dopolnitve
statuta ter druga gradiva za skupščino s
predlogi sklepov, so delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe vsak delovnik od 8.
do 12. ure vključno do dneva zasedanja
skupščine.

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 na sedež družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skup-
ščino upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 9. 6. 2003 vpisani v delniško
knjigo, vodeno v centralnem registru Klirin-
ško depotne družbe v Ljubljani.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja.

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.

Olma, Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Ljubljana

uprava

Ob-93016
Na podlagi 41. člena statuta družbe

JEM, jeseniške mesnine, d.d., uprava skli-
cuje

6. skupščino družbe
JEM, jeseniške mesnine, d.d.,

Jesenice, Spodnji plavž 14,
ki bo v petek, 5. 6. 2003 ob 13.

 
uri, v

prostorih KZ Naklo, Cesta na Okroglo 1,
Naklo, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat,

– preštevalki glasov: Mihaela Černe, Ol-
ga Cimperšek.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta po 274. a členu Za-
kona o gospodarskih družbah.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2002, z mnenjem revizorja in pisnim poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilan-
čnega dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini,da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček na dan 31. 12. 2002 v višini
950.654 SIT se uporabi:

– 47.533 SIT se razporedi v zakonske
rezerve,

– 903.121 SIT se razporedi v rezerve za
lastne deleže.

2. c) Podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2002.

Skupščina podeljuje direktorju in članom
nadzornega sveta družbe razrešnico za po-
slovno leto 2002.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo Ernst & Young d.o.o., Du-
najska 111, Ljubljana.

4. Seznanitev skupščine z izvedenim po-
stopkom povečanja osnovnega kapitala
družbe glede na sklep skupščine z dne
30. 5. 2002.

5. Določitev sejnine za predsednika in
člane nadzornega sveta.

Uprava predlaga skupščini naslednji
sklep: sejnina za predsednika nadzornega
sveta znaša 50.000 SIT, za člane nadzor-
nega sveta pa 25.000 SIT.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi

sklepov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

JEM, jeseniške mesnine, d.d.,
Jesenice

uprava družbe

Št. 12 Ob-93059
Skladno s 16. členom Statuta Factor

banke d.d. Ljubljana sklicuje uprava banke

8. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d. Ljubljana,

ki bo v torek 10. junija 2003 ob 11. uri v
sejni sobi Factor banke d.d., Tivolska 48, v
Ljubljani, 5. nadstropje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in iz-

volitev delovnih teles skupščine delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev iz-

voli predsednika skupščine, dvočlansko ve-
rifikacijsko komisijo in imenuje notarko Ne-
venko Tory za sestavo notarskega zapisnika.

2. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju za leto 2002 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejema letno poročilo
o notranjem revidiranju za leto 2002 z mne-
njem nadzornega sveta.

3. Predložitev revidiranega letnega po-
ročila Factor banke d.d. za leto 2002 z
mnenjem revizorja in poročila nadzornega
sveta o sprejetem letnem poročilu Factor
banke d.d. za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. se je seznanila s poroči-
lom nadzornega sveta z dne 23. 4. 2003 o
sprejemu letnega poročila za leto 2002, z
letnim poročilom Factor banke d.d. za leto
2002 in mnenjem revizorja.

4. Sklepanje o podelitvi razrešnice.
Skupščina delničarjev podeljuje upravi

in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo
leto, s katero potrjuje kot uspešno njuno
delo v letu 2002.

5. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: bilančni čisti dobiček se
v znesku 42,646.222,89 SIT razporedi v
druge rezerve banke.

6. Imenovanje revizorja banke za leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta se za revizorja poslovanja za leto
2003 imenuje revizijska družba PriceWa-
terhouseCoopers d.d. Ljubljana.

Skladno z 18. členom statuta Factor
banke se skupščine delničarjev banke lah-
ko udeležijo vsi delničarji banke, na njej pa
lahko uresničujejo svojo glasovalno pravi-
co, če so vpisani v knjigo delničarjev Factor
banke d.d. in so svojo udeležbo prijavili
upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne del-
ničarje banke, predložijo pred začetkom
skupščine delničarjev veljavno pooblastilo
za zastopanje. Verifikacija pooblastil se bo
pričela 15 minut pred zasedanjem skupšči-
ne delničarjev.

Gradivo za skupščino delničarjev bo del-
ničarjem posredovano po pošti, na voljo pa
jim je tudi na sedežu banke, Tivolska 48,
Ljubljana.

Če skupščina delničarjev ne bo sklepčna
bo ponovno zasedanje skupščine delničar-
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jev dne 10. junija 2003 ob 14. uri z istim
dnevnim redom in bo sklepčno ne glede na
število prisotnih delničarjev in njihovih poo-
blaščencev oziroma delež kapitala, ki ga
bodo zastopali.

Factor banka d.d. Ljubljana
uprava banke

Ob-93076
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 30. člena Statuta Tobač-
ne d.d., Tobačna ulica 5, Ljubljana, direktor
družbe sklicujem

šesto redno skupščino
Tobačne d.d., Ljubljana,

ki bo 5. 6. 2003 ob 10. uri v poslovni
stavbi na Tobačni ulici 5 v Ljubljani (repre-
zentančni prostori), z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, predstavitev no-
tarja, izvolitev predsednika skupščine, ime-
novanje preštevalca glasov.

Predlog sklepa št. 1: skupščina za pred-
sednika skupščine izvoli dr. Filipa Ogri-
sa-Martiča. Za preštevalca glasov se ime-
nuje Tamara Žibrat.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 2: skupščina se sez-
nani z letnim poročilom družbe za leto
2002, z mnenjem revizorja in s pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu.

3. Uporaba bilančnega dobička za po-
slovno leto 2002 in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme skupščina sklep, da se v poslov-
nem letu 2002 izkazani dobiček, v višini
2.112,602.000 SIT, prenese na naslednje
leto.

Skupščina podeljuje upravi in nadzorne-
mu svetu razrešnico za poslovno leto 2002.

4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa št. 4: za revizijo računo-

vodskih izkazov družbe Tobačna d.d., za
leto 2003, se imenuje revizorsko družbo
PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Kot pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini morajo delničarji prijaviti svojo
udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni
pred skupščino, pisno, na sedežu družbe.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Tobačna ulica
5, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.

Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo na naslov: Tobačna
d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 5, do začet-
ka skupščine.

Tobačna, družba za upravljanje
podjetij d. d.

direktor
Matjaž Pantelič

Št. 42/03 Ob-93081
Na podlagi določil statuta družbe Česal-

nice Ljubljana d.d. sklicujemo

11. sejo skupščine delniške družbe
Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana,

Luize Pesjakove 9,
ki bo v četrtek, dne 5. 6. 2003 ob 13.

uri v Ljubljani, Trg prekomorskih brigad 2, v
pisarni notarja Jožeta Dernovška, z nasled-
njim 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 za leto 2002, mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila družbe za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poroči-
la za 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 390.426,84 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 sta-
tuta družbe Česalnice Ljubljana d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta družbe Česalnice Ljubljana
d.d. s čistopisom v predloženem besedilu.

6. Sprejem novega poslovnika o delu
skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve poslovnika o delu skupščine s či-
stopisom v predloženem besedilu.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo računovodskih izkazov in letnega po-
ročila za poslovno leto 2003 skupščina ime-
nuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana.

8. Odpoklic dosedanjih in izvolitev novih
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
8.1. Skupščina odpokliče dosedanje čla-

ne nadzornega sveta Habič Martino, Šuc
Marjano in Guna Branko z dnem 5. 6. 2003.

8.2. Za nove člane nadzornega sveta,
ki zastopata interese delničarjev skupšči-
na izvoli:

– Majdo Čadež, dipl. ek. in
– Martino Habič.
Mandat novih članov nadzornega sveta

začne teči z dnem 5. 6. 2003 in traja
4 leta.

8.3. Ugotovi se, da je svet delavcev
družbe odpoklical svoja člana nadzornega
sveta Zrinski Regino in Žnidaršič Lidijo in
izvolil novega člana predstavnika delavcev.

9. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sejnina za člane nadzornega sveta za
udeležbo na seji znaša 25.000 SIT bruto za
posameznega člana.

Skupščina bo odločala o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Gradivo za skupščino družbe bo na raz-
polago vsem delničarjem v prostorih Česal-
nice Ljubljana d.d., Luize Pesjakove 9, vsak
delovni dan 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.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavi-
jo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni
pred zasedanjem. Prijava mora prispeti na
naslov družbe najkasneje 3. 6. 2003.

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 napove-
dane skupščine, skupščina ponovno se-
stane v istem prostoru, z istim dnevnim
redom in glasuje ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
uprava d.d.

Stanka Božnar
predsednica nadzornega sveta

Habič Martina

Ob-93175
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in točke 6.3 statuta delni-
ške družbe uprava sklicuje

8. skupščino delničarjev
Sava, družba za upravljanje in

financiranje, d.d., Kranj,
Škofjeloška c. 6,

ki bo v sredo, 11. junija 2003, ob 10.
uri, v prostorih Šmartinskega doma v Straži-
šču, Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni dvo-
rani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje or-
gane skupščine: predsednik skupščine Mi-
ran Hude, preštevalec glasov Miha Dolinar
ter zapisnikar Primož Kozina.

2. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani z letnim poro-
čilom uprave za leto 2002 in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta za leto 2002. Nad-
zorni svet daje pozitivno mnenje k predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička in pre-
dlaga skupščini, da sprejme predlog upra-
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ve, da se bilančni dobiček po revidirani bi-
lanci stanja na dan 31. 12. 2002, ki je izka-
zan v znesku 6.003,698.652,98 SIT upo-
rabi tako:

a) da se lastnikom delnic razdeli 546
SIT dividende na delnico, kar znese
937,831.986 SIT, in sicer iz naslova ne-
razdeljenega dobička ustvarjenega v letu
1998 2,839.973,16 SIT, iz naslova neraz-
deljenega bilančnega dobička, ustvarjene-
ga v letu 2001, 765,435.623,63 SIT in iz
drugih rezerv iz dobička oblikovanih v otvo-
ritveni bilanci stanja na dan 1. 1. 1993 v
višini 169,556.389,21 SIT;

b) da se izplačajo nagrade iz nerazdelje-
nega bilančnega dobička, ustvarjenega v
letu 2001, članom nadzornega sveta v sku-
pnem bruto/bruto znesku 31,979.586,30
SIT;

c) da se 169,556.389,21 SIT bilančne-
ga dobička, ustvarjenega v letu 2002, raz-
poredi v druge rezerve iz dobička;

č) da preostali bilančni dobiček po revi-
diranem letnem obračunu za leto 2002 v
znesku 5.033,887.080,68 SIT ostane do
nadaljnjega nerazporejen. Do dividende so
upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot la-
stniki vpisani v delniško knjigo pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljub-
ljana, na dan 13. junij 2003.

Dividende se pričnejo izplačevati v 30
dneh po sprejemu tega sklepa.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odo-
brava delo teh dveh organov družbe v po-
slovnem letu 2002.

3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za

revizorja računovodskih izkazov za 2003 se
imenuje KPMG d.o.o. Slovenija, Dunajska
21, Ljubljana.

4. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: sprejmejo se četrte spremembe sta-
tuta delniške družbe po predlogu uprave v
priloženem besedilu.

Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom, revizijskim poročilom in s tek-
stom predloženih sprememb statuta je del-
ničarjem na vpogled od 9. maja 2003 dalje
na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška c.
6, tajništvo Pravne pisarne, vsak delavnik
od 8. do 11. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica na naslov Sava
d.d., Pravna pisarna, Škofjeloška c. 6,
Kranj, bodo objavljeni skladno z 288. čle-
nom ZGD na način kot ta oglas.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v
klirinško depotni družbi na dan 30. maj
2003 ter njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki pod pogojem, da najmanj tri dni pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo
na gornji naslov.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov na skupščini,
razen sklepa o spremembi statuta, katere-
ga bodo sprejeli z večino najmanj treh četr-
tin na skupščini zastopanega osnovnega ka-
pitala družbe.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice,

ki jo sprejmejo ob vstopu v dvorano. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričet-
kom zasedanja.

Sava, družba za upravljanje in
financiranje, d.d.

Janez Bohorič,
predsednik uprave

Izvršbe
in zavarovanja

Z 02/00439 IZ-3810
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/00439 z dne 30. 1. 2003, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d., Vo-
dnikova 2, Celje, zoper dolžnika in zastavi-
telja Dujič Bruna, Na otoku 3, Celje in proti
zastaviteljici Penca Dujič Nini, Zatišje 15,
Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnice do dolžnikov v višini 4,250.000 SIT,
s pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremič-
nini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na pod-
lagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ
opravilo rubež in popis nepremičnine, in si-
cer stanovanja št. 8 v izmeri 89,90 m2, z
balkonom v izmeri 6,10 m2 in ložo v izmeri
3,53 m2, v II. nadstropju večstanovanjske-
ga bloka Na otoku 3 v Celju ter s kletjo št. 8
v izmeri 10,84 m2 in garažo št. 3 v izmeri
18,66 m2, ki sta locirani v kletni etaži nave-
denega večstanovanjskega bloka, katerega
sta lastnika Dujič Bruno iz Celja in Penca
Dujič Nina iz Celja, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 17. 7. 2002.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 1. 2003

Z 02/00024 IZ-4901
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

Z 02/00024 z dne 26. 3. 2003, je bilo
stanovanje št. 14 v skupni izmeri 48,80 m2,
ki se nahaja v stanovanjski stavbi Sedejev
trg 5, Cerkno (prej Trg 31. divizije 9, Cer-
kno), stoječi na parc. št. 68/17, vpisani pri
vl. št. 570, k.o. Cerkno, s pripadajočim so-
lastninskim deležem na skupnih delih in na-
pravah, na zemljišču pod zgradbo in na pri-
padajočem funkcionalnem zemljišču, kate-
rega lastnik je zastavitelj Koncut Sergej, Se-
dejev trg 5, Cerkno, na temelju
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med po-
djetjem Eta Cerkno, kot prodajalcem in Kon-
cut Sergejem, Sedejev trg 5, Cerkno, dne
7. 11. 1991, zarubljeno v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor d.d., Področje
Nova Gorica, v zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 27. 3. 2003

Z 2000/01719 IZ-4900
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01719 z dne 25. 3. 2003,
je bil poslovni prostor v obrtni coni BP 6/4
Ljubljana Bežigrad, v prvem nizu št. 8, v

izmeri 175 m2, kateremu pripada funkcio-
nalno zemljišče v izmeri 60 m2, stavbno
zemljišče v izmeri 93 m2 in sorazmerni de-
lež skupne površine v izmeri 63 m2, na na-
slovu Ljubljana, Brnčičeva 11, ki stoji na
zemljišču z naslednjimi parc. št. 678/4,
670/5, 677/4, 677/6, 672/4, 672/5,
671/4, 671/6, 671/7, k.o. Nadgorica in
parc. št. 883/2, 887/1, 886/1, 885/7,
894/19, 885/8, k.o. Črnuče, kot izhaja iz
poročila o izvršeni oceni dveh ločenih po-
slovnih prostorov v Ljubljani, Brnčičeva 11
in Pot k sejmišču 30, ki ga je izdelala družba
Sving Ljubljana d.o.o. dne 20. 7. 2000 in
je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 6. 1993, sklenjene med
Vehovec Marjanom, Voklo 105, Šenčur, kot
prodajalcem in CDSings d.o.o., Derčeva
17, Ljubljana, kot kupcem, sedaj dolžnikom
CDS COM d.o.o., Brnčičeva 11, Ljubljana,
oziroma sedaj Pot k sejmišču 30, Ljubljana,
s prepovedjo odsvojitve in obremenitve, z
dnem 25. 3. 2003 zarubljen v korist upnice
Hypo Alpe - Adria - Bank d.d., Trg OF 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 500.000 DEM v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila s pp in v znesku 10,591.060
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2003

Z 2001/01100 IZ-4898
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Boninca iz Maribora, št.
SV 1399/2001 z dne 21. 12. 2001, v skla-
du s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/01100 z dne 17. 2. 2003, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo - stanovanja št. 3, v izmeri
71,50 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
levo stanovanjske hiše v Mariboru, Cankar-
jeva 18, stoječe na parc. št. 1012/2, v k.o.
Maribor Grad, s pripadajočo kletno shram-
bo v izmeri 2,20 m2, last dolžnice Zvezda-
ne Pristovnik, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene s prodajalcem ITD Con-
sulting d.o.o. Maribor, v zavarovanje denar-
ne terjatve upnice Hypo Alpe Adria Bank
d.d. Ljubljana, v višini 22.700 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 2003

In 22/2000 IZ-4904
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Novi Gorici z dne 16. 10. 2002,
opr. št. In 22/2000, je bil v korist upnice
Mestne občine Nova Gorica dne 31. 1.
2003 opravljen rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer enoso-
bnega stanovanja št. 12, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjskega bloka na Rutar-
jevi ulici 8 v Novi Gorici, v skupni izmeri
33,76 m2, last dolžnice Petre Pejić Savič iz
Nove Gorice.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 3. 2002

IZ-93099
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 298/03 z dne 24. 4.
2003, je bil poslovni lokal v poslovno sta-
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novanjskem objektu v Celju, na Glaziji, sto-
ječem na parc. št. 658/4, št. 654/10, št.
658/15 in št. 658/16, vse k.o. Celje, ki
leži v kletnem prostoru te stavbe s skupno
površino 85,98 m2, s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah v stavbi in funkcional-
nem zemljišču, pridobljen na podlagi notar-
skega zapisa prodajne pogodbe SV 54/03
z dne 27. 1. 2003 notarja Marka Finka iz
Celja, med prodajalcem Marlon, d.o.o., Tr-
govina in turizem, Celje, Pod lipami 34 in
kupcem Sindi, d.o.o., Celje, zastavljeno v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 65.000 EUR s pripadki napram dol-
žniku Sindi, d.o.o., Celje.

IZ-93100
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, opr. št. SV 312/03 z dne
25. 4. 2003, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje št. 1, v pritličju stan. bloka Kersnikova
4, stoječega na parc. št. 429, k.o. Celje, v
izmeri 88,25 m2, oziroma po projektu etaž-
ne lastnine, ki še ni izveden v zemljiški knji-
gi, stanovanje št. 1 v pritličju, v neto izmeri
80,77 m2 in kletna shramba št. 1, v neto
izmeri 7,48 m2, skupno torej 88,25 m2, s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah,
pridobljeno po prodajni pogodbi z dne
19. 3. 2003 ter aneksa k njej z dne 5. 4.
2003, med prodajalcem Seles Karlom ter
kupcema – zastaviteljema Zorko Marijo in
Zorko Alešem, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s
pripadki napram dolžnici Zorko Mariji.

IZ-93101
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
428/03-1 z dne 16. 4. 2003, je bila ne-
premičnina – trisobno stanovanje številka
24 v četrtem nadstropju s pripadajočo klet-
no shrambo številka 24, v izmeri 67 m2,
kar vse se nahaja v večstanovanjski hiši na
naslovu Goriška ulica 2, Maribor, zgrajeni
na parceli številka 176, pripisani zemlji-
škoknjižnemu vložku številka 1305 katastr-
ska občina Spodnje Radvanje; last dolžni-
ce – zastaviteljice Darje Cuder do celote
na podlagi kupoprodajne pogodbe števil-
ka 251-3954/93-DU z dne 12. 7. 1993,
sklenjene med njo kot kupcem ter med Za-
vodom za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije, Ljubljana, kot prodajalcem
in aneksa z dne 3. 4. 2001 k prej navedeni
kupoprodajni pogodbi; zastavljena v korist
upnice Grawe zavarovalnica d.d. za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 6.400 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

IZ-93102
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
464/03-1 z dne 22. 4. 2003, je bila ne-
premičnina – enosobno stanovanje številka
7, v izmeri 39,42 m2, v pritličju stanovanj-

skega bloka v Mariboru, Kočevarjeva ulica
8, zgrajenega na parceli številka 1731 kata-
strska občina Koroška vrata; last zastavite-
lja Bojana Labovića na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 20. 3. 1997, sklenjene
med njim kot kupcem ter med Vojkom Pav-
čičem kot prodajalcem; zastavljena v korist
upnice Poštne banke Slovenije d.d., za za-
varovanje denarne terjatve v višini
1,100.000 SIT s pripadki.

IZ-93103
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmar-
ja pri Jelšah z dne 23. 4. 2003, opr. št.
272/03, sta bili 75,78 m2 veliko stanova-
nje št. 2 v pritličju zgradbe Javornik 40,
Ravne na Koroškem, stoječi na parc. št.
100 vl. št. 0444 k.o. Ravne, last Jazbec
Martina in Jazbec Kristine, Javornik 40, p.
Ravne na Koroškem, na podlagi prodajne
pogodbe št. 926/21, sklenjene dne 26. 9.
2001 s prodajalcema Markovič Ratkom in
Štefko, oba Javornik 40, p. Ravne na Koro-
škem in 78,31 m2 veliko stanovanje št. 11 v
M. nadstropju zgradbe Javornik 61, Ravne
na Koroškem, stoječi na parc. št. 100 vl. št.
0444 k.o. Ravne, last Kolar Anite, Javornik
61, p. Ravne na Koroškem, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 447/01, sklenje-
ne dne 22. 11. 2001 s prodajalcem Stano-
vanjskim podjetjem d.o.o., Ob Suhi 19, p.
Ravne na Koroškem, zastavljeni v korist
upnice Posojilnica – Bank Podjuna, registri-
rana zadruga z omejenim jamstvom, Pliber-
ška cesta 6, 9141 Dobrla vas/Eberndorf,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18.000 EUR s pripadki.

IZ-93104
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 466/2003 z dne 24. 4.
2003, je stanovanje v pritličju stanovanjske
hiše v Tržiču, Muzejska ulica 5, ki stoji na
parc. št. 334 in 335, vl. št. 549 k.o. Tržič,
ki obsega 49,96 m2, in sicer sobo v izmeri
16,38 m2, sobo v izmeri 13,14 m2, kuhinjo
v izmeri 16,25 m2, WC v izmeri 0,84 m2,
kletni prostor v izmeri 3,35 m2, s pripadajo-
čim podstrešjem nad stanovanjem ter sou-
porabo skupnih prostorov, last dolžnice
Emine Mustedanagić na temelju kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene 31. 3. 2003 s
prodajalcem Peko d.d. Tržič, zastavljeno v
korist upnice Zveze hranilno kreditnih služb
Slovenije, p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4,
Ljubljana, za zavarovanje njene denarne ter-
jatve v višini 1,500.000 SIT s pripadki.

IZ-93105
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
285/03 z dne 23. 4. 2003, je bilo dvoso-
bno stanovanje po projektu B.2.3. številka
8/2, v skupni izmeri 54,54 m2, ki se sestoji
iz stanovanjskega dela 49,09 m2, balkona
3,79 m2, kletne shrambe 1,66 m2, ter par-
kirno mesto številka 24 v izmeri 11,04 m2,
vse v poslovno stanovanjskem objektu 1,
stoječem na parcelah številka 869, 870,
871, vse katastrska občina Tabor, Jezdar-
ska – Puškinova v Mariboru, ki jih je zastav-
na dolžnica Lutarič Nada, Murska Sobota,

Ulica Staneta Rozmana 6, pridobila po ku-
poprodajni pogodbi z dne 2. 4. 2003, skle-
njeni s prodajalcem Kograd gradnje d.o.o.,
zastavljeno v korist upnice Nove kreditne
banke d.d. Maribor, za zavarovanje izvršlji-
ve denarne terjatve v višini v višini
13,353.418 SIT, oziroma temu tolarskemu
znesku ustreznega zneska v EUR, računa-
joč po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan 23. 4. 2003, s pripadki.

IZ-93106
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Alojza Slavka Keč-
ka iz Ormoža, opr. št. SV 138/03 z dne
24. 4. 2003, je bilo stanovanje št. 20 v
skupni izmeri 66,31m2, v VI. nadstropju sta-
novanjske hiše Borova vas 30, Maribor, sto-
ječe na parc. št. 2362, k.o. Spodnje Rad-
vanje, last zastaviteljev Hermana Žoharja,
roj. 10. 7. 1952 in Zdenke Žohar, roj. 1. 11.
1958, stanujočih Borova vas 30, 2000 Ma-
ribor, za vsakega do ene polovice, pridob-
ljeno na podlagi prodajne pogodbe z dne
9. 3. 1993, sklenjene s prodajalko Občino
Maribor, zastavljeno v korist upnice Posojil-
nica – bank Zila, r.z.o.j., Kaiser – Josef
Platz 6, A-9500, Beljak, Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR,
kar znaša 6,990.000 SIT s pripadajočimi
pogodbeni obrestmi in stroški.

IZ-93107
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 455/2003 z dne
22. 4. 2003, je stanovanje št. 44/VIII v
izmeri 57,71 m2, s kletnim boksom št. 44 v
izmeri 3,04 m2, ki se nahajata v stavbi v
Mariboru, Prušnikova 16, stoječi na parc.
št. 1114/1, pripisani pri vl. št. 1414 k.o. Sp.
Radvanje, last Frangež Aleksandre, stan.
Sp. Duplek, Nova ul. 30 in Oeser Petra,
stan. Malečnik 255, na temelju kupo-
prodajne pogodbe z dne 26. 3. 2003, za-
stavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 23.000 EUR s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS za
EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-93108
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV /4572003 z dne
22. 4. 2003, je stanovanje št. 3 v pritličju
vhoda C objekta (niza) 18, v izmeri
100,42 m2, s shrambo št. 2 v kletni etaži v
izmeri 8,95 m2, garažo št. 1/30 v izmeri
18,17 m2, ter parkirnim mestom št. 393 in
atrijem v izmeri 48,90 m2, v hiši v Ljubljani,
Karingarjeva 28, stoječi na parc. št.
1065/229 k.o. Zgornja Šiška, solast Devi-
nar Maše in Grošelj Andreja, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 75/02 z dne 11. 12.
2002, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 17,000.000 SIT s pp.

IZ-93109
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 458/2003 z dne
22. 4. 2003, je lokal št. 3, v izmeri
23,90 m2, v pritličju objekta v Mariboru,
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Strossmayerjeva 11, zgrajenega na parc. št.
1397/2, 1396 in 1395 k.o. Koroška vrata
in k.o. Maribor-Grad, last Zlatev Marinka,
stanujočega Bresternica, Bresterniška gra-
ba 3, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 3. 2003, zastavljeno v korist upni-
ce Nove KBM d.d., Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve do najvišjega zneska
8,000.000 SIT.

IZ-93111
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz No-
ve Gorice, opr. št. SV 325/03 z dne 18. 4.
2003, je bilo stanovanje z oznako I. v pritli-
čju stavbe, stoječe na parc. št. 1749/4 in
1749/7 k.o. Portorož, v skupni izmeri
87,84 m2 neto koristne površine ter zuna-
nja zelenica v izmeri ca. 14 m2, stoječa na
parc. št. 1749/4 in 1749/7 iste k.o., last
dolžnikov na podlagi kupoprodajne pogod-
be številka 02/2002, sklenjene z SGP Ko-
per d.o.o. Obrtniška ulica 5, Koper, zastav-
ljeno v korist upnice Nove KBM d.d. Podro-
čje Nova Gorica, Kidričeva ulica 11, Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 48,284.441 SIT s pripadki.

IZ-93113
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
ne, opr. št. SV-1284/2003 z dne 24. 4.
2003, je bil lokal z oznako S3.L.09 v izmeri
75,30 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
sko poslovnega objekta Betnava 3 v Maribo-
ru, parc. št. 837, 836, 835, 832, 832/2,
825/2, 824/2 in 827/2, vl. št. 1077, k.o.
Maribor-Tabor, v lasti zastavitelja Milivoja La-
zareva, Dogoška cesta 79 B, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
28. 10. 1999, sklenjene s KBM Invest,
družba za investiranje v nepremičnine d.o.o.,
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, kot prodajal-
cem, zastavljeno v korist upnice BKS-lea-
sing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 90.000
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

IZ-93115
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1288/2003 z dne
24. 4. 2003, je bil poslovni prostor I. kleti v
skupni izmeri 125 m2, in sicer poslovni pro-
stor v izmeri 115,60 m2, skupen nedoločen
delež atrija v izmeri 3,80 m2 in skupen ne-
določen delež manipulativnega prostora v
izmeri 5,60 m2, v poslovno stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Dunajska 101, stoječi na
parc. št. 123, 124, 125 in 126 vse k.o.
Bežigrad, ki ga je pridobil na podlagi po-
godbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega sta-
nja z dejanskim z dne 5. 2. 2003, sklenje-
ne med Dakini d.o.o. in Imos Inženiring,
d.d., Ljubljana, v zvezi s kupoprodajno po-
godbo z dne 14. 6. 1999, sklenjene med
Živo Moretti kot prodajalko in dolžnikom –
zastaviteljem kot kupcem, zastavljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-93117
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz

Ljubljane, opr. št. SV-1289/2003 z dne
24. 4. 2003, je bilo triinpolsobno stanova-
nje št. 4 v pritličju in garaža v skupni izmeri
113,51 m2, v stanovanjskem bloku na na-
slovu Ul. bratov Učakar 44, ki stoji na parc.
št. 2219/53, k.o. Zgornja Šiška, vl. št.
3576, kateremu pripada tudi solastniška
pravica na skupnih delih, napravah in pro-
storih stanovanjskega objekta ter pripadajo-
če pravice na funkcionalnem zemljišču, last
zastavitelja Hedoni vizija in poslanstvo,
d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje, pridobljeno
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
27. 3. 2003, sklenjene z Levski Danielom,
Tomažičeva 6, Izola in Lukić Levski Danie-
la, Ul. bratov Učakar 44, Ljubljana, kot pro-
dajalcema zastavljeno v korist upnice Pro-
banke, d.d. Maribor, Gosposka 23, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 12,000.000 SIT s pripadki.

IZ-93118
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 771/03 z dne 24. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 4 v skupni izme-
ri 59,74 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Cankarjeva 8,
Sežana, parc. št. 424/8, vložek št. 1163
k.o. Sežana, last zastaviteljice Mirzete Do-
braj, zastavljeno v korist upnika Zupanič Ma-
tjaža, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 20.400 EUR s pripadki.

IZ-93121
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 391/03 z dne 22. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 35 v 5. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Ljubljanska 88 A, v velikosti 62,56 m2, ki
stoji na parc. št. 180, k.o. Sp. Radvanje,
pridobljeno s prodajnima pogodbama, skle-
njenima dne 17. 1. 1993 in 9. 7. 1998, s
prodajalcem Tovarne vozil in toplotne tehni-
ke Maribor, d.o.o. in Francem in Ivanko Ploj
kot kupcema oziroma Ivanko Ploj kot pro-
dajalko ter Andrejo Bauman iz Maribora kot
kupcem, zastavljeno v korist upnice Raiffe-
insenbank Mureck, registrirane zadruge z
omejenim jamstvom iz Republike Avstrije,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
17.000 EUR s pripadki.

IZ-93122
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 414/03 z dne 23. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 46 v II. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Ul.
Šercerjeve brigade 9, v velikosti 65,90 m2,
pridobljeno s kupoprodajno pogodbo,
sklenjeno dne 5. 12. 1991, med prodajal-
cem TAM Maribor d.d. in kupcema Cvet-
kom in Brigito Mohorko iz Maribora, za-
stavljeno v korist upnice Raiffeinsenbank
Mureck, registrirane zadruge z omejenim
jamstvom iz Republike Avstrije, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 20.000 EUR
s pripadki.

IZ-93123
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 313/03 z dne 24. 4.

2003, je bilo trisobno stanovanje št. 7, v
skupni izmeri 90,15 m2, v III. nadstropju sta-
novanjskega bloka v Dravogradu, na naslo-
vu Robindvor 42, stoječem na parc. št.
958/7, k.o. Dravograd, ki je na podlagi
sklepa o dedovanju z dne 11. 1. 1996, je v
lasti dolžnice Sare Milenković, zastavljeno
za zavarovanje terjatve v višini 8.800 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s končnim
rokom vračila 20. 12. 2007 in s pp, v korist
zastavne upnice Posojilnice Bank Podjuna,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Dobrla vas/Eberndorf.

IZ-93125
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 222/2003 z dne
24. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje v
pritličju stanovanjske hiše Begunjska c. 59
v Tržiču, stoječe na parc. št. 314/1, vpisani
v z.k. vl. št. 289, k.o. Bistrica, v skupni
izmeri 61,08 m2, ki obsega 2 sobi, kuhinjo,
kopalnico, wc, predsobo, shrambo in po-
možni prostor leseno drvarnico, in je last
Miroslava Mavra in Štefanije Maver Vidali,
Begunjska 59, Tržič, vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 5.
2002 in aneksa št. 1 h prodajni pogodbi z
dne 9. 7. 2002, sklenjenih z družbo Orion
LTD, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 129, ki jo
je po pooblastilu zastopal Aleš Alojzij Rus,
ter potrdila o prejemu kupnine z dne 23. 4.
2003, zastavljeno v korist upnice Raiffei-
sen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, z zaznambo neposredne izvršljivo-
sti, za zavarovanje denarne terjatve v višini
25.841,04 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve kreditne pogodbe, kar zna-
ša 6,000.000 SIT, s pp.

IZ-93128
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 326/03
z dne 24. 4. 2003, je bilo dvosobno stano-
vanje št. 06 v izmeri 61,20 m2, v drugem
nadstropju stanovanjskega objekta v Kra-
nju, Kidričeva cesta 26, ki stoji na parc. št.
887/7 – stavba 472 m2, vl. št. 1061 k.o.
Kranj, in ki obsega kuhinjo 17,30 m2, sobo
13 m2, sobo 13,40 m2, kopalnico 3,60 m2,
WC 1,26 m2, predsobo 4,58 m2, pomožni
prostor 1,23 m2, klet 6,08 m2, shrambo
0,72 m2, last zastaviteljice Zarnik Verice iz
Kranja, na podlagi prodajne pogodbe z dne
7. 5. 2002, sklenjene med zastaviteljico kot
kupcem in Borutom Jancem iz Kranja, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 22.100 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki.

IZ-93130
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 327/03
z dne 24. 4. 2003, je bilo dvosobno stano-
vanje št. 9 v izmeri 60,76 m2, v tretji etaži, s
kletnim prostorom v prvi etaži v izmeri
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2,14 m2, v stanovanjskem bloku v Logatcu,
Pavšičeva ulica 32, ki stoji na zemljišču
parc. št. 1554/53 – stan. stavba 373 m2,
vl. št. 1032 k.o. Blekova vas, zemljiške knji-
ge Okrajnega sodišča na Vrhniki, last zasta-
viteljev Pivk Mirka in Pivk Ladislave, vsake-
ga do ene polovice, na podlagi pogodbe o
kupoprodaji stanovanja št. 3/c z dne 9. 3.
1984 in pogodbe o uskladitvi zemljiškok-
njižnega stanja z dejanskim stanjem ter
aneksa k njej, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 22.000 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

IZ-93138
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 448/03 z dne 22. 4.
2003, je nepremičnina, garsonjera št. 10 v
skupni izmeri 36,26 m2, s kletjo v skupni
izmeri 3,30 m2, ki se nahaja v mansardi več-
stanovanjske stavbe v Mariboru, Gosposvet-
ska cesta 51, k.o. Koroška vrata, katere
lastnica do celote je Rolanda Lever, stan.
Gosposvetska cesta 51, Maribor, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. 1714-09/93,
ki sta jo dne 16. 9. 1993 sklenila prodaja-
lec Tam Maribor, d.d. in kupec Ela Kraner
ter na podlagi pravnomočnega sklepa o de-
dovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr.
št. II D 459/95 z dne 27. 12. 1996, zastav-
ljena v korist upnice Raiffeisenbank Voit-
sbeg, Republika Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnice Rolande Lever,
stan. Gosposvetska cesta 51, Maribor, v
višini 9.000 EUR s pripadki.

IZ-93211
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 326/03 z dne 28. 4.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 9, v
stanovanjski hiši na naslovu Ulica Savinjske
čete 6, Žalec, v 2. nadstropju v izmeri
73,57 m2, s pripadajočim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah v večstanovanjski hiši ter fun-
kcionalnem zemljišču, pridobljeno na pod-
lagi kupne pogodbe z dne 5. 3. 1999, skle-
njene med prodajalcem Kovačec Viljemom
in kupcem Pisanec Ano, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekova banka, d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,500.000 SIT, s
pripadki napram dolžnici Pisanec Ani.

IZ-93212
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 432/2003 z dne
17. 4. 2003, sta triinpolsobno stanovanje
št. 2, v skupni izmeri 145,44 m2, v I. nad-
stropju poslovno stanovanjskega objekta v
Mariboru, Pohorska ul. 15, ki stoji na parc.
št. 402/17 k.o. Zgornje Radvanje, s sola-
stninsko pravico na skupnih prostorih, delih
in napravah objekta in na zemljišču na kate-
rem objekt stoji ter funkcionalnem zemlji-
šču poslovnega objekta in parkirno mesto
št. 35 v kletni etaži PSO 2 v poslovno sta-
novanjskem objektu v Mariboru, Pohorska

ul. 9, ki stoji na parc. št. 402/2, 402/18 in
402/19 k.o. Zgornje Radvanje, s solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih in
napravah objekta in na zemljišču na kate-
rem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču
poslovnega objekta, katerih solastnika sta
dolžnik ter zastavitelj Krajnc Aleksander, sta-
nujoč Maribor, Na griču 25 in zastaviteljica
Krajnc Magdel, stanujoča Maribor, Grogo-
va ul. 16, vsak do ene polovice, na temelju
kupoprodajne pogodbe št. 275 lam. 1/2 z
dne 20. 2. 2003 v zvezi z izjavo št. 590/03
z dne 15. 4. 2003, zastavljena v korist upni-
ce Nove KBM d.d., Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 22,900.000 SIT
s p.p.

IZ-93213
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 485/2003 z dne
24. 4. 2003, je enoinpolsobno stanovanje
št. A/P-4 v izmeri 42,55 m2 v pritličju in
kletna shramba št. 4 v izmeri 4 m2, v več-
stanovanjskem objektu “A“ v Mariboru, Ul.
heroja Vojka 4, ki stoji na par. št. 1402/15,
pripisani pri vl. št. 2885 k.o. Pobrežje, s
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo hiši
kot celoti in na funkcionalnem zemljišču sta-
novanjske hiše, katerega lastnika sta dol-
žnika ter zastavitelja Voršič Simona, stanu-
joča Limbuš, Šolska ul. 14 in Prapotnik Pet-
er, stanujoč Maribor, Šolska ul. 5, vsak do
ene polovice od celote, na temelju kupo-
prodajne pogodbe št. 6/2003 z dne 9. 4.
2003, zastavljeno v korist upnice Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 28.000 EUR
s pripadki, v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
plačila oziroma izterjave.

IZ-93214
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 499/2003 z dne
25. 4. 2003, je trisobno stanovanje št.
C1/M-8 v skupni izmeri 84,04 m2 v man-
sardi, s pripadajočo kletno shrambo št.
C1-8 v izmeri 4 m2 in parkirni prostor št. 4 v
izmeri 12,60 m2, v večstanovanjskem ob-
jektu “C“ v Mariboru, Heroja Vojka 4 C, ki
stoji na parc. št. 1402/8 k.o. Pobrežje, so-
last Bržan Marka in Povalej Petre, oba sta-
nujoča Rečica ob Paki 49 C, vsakega do
1/2 od celote, na temelju kupoprodajne
pogodbe št. C1/M-8 z dne 8. 4. 2003,
zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 18,000.000 SIT s pp.

IZ-93215
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 291/03 z dne 24. 4.
2003, so bile v korist upnika Dušana Trža-
na zaradi zavarovanja denarne terjatve v vi-
šini 40,000.000 SIT s pripadki, zastavljene
naslednje nepremičnine: dvoinpolsobno sta-
novanje št. 5, ki se nahaja v 2. nadstropju
stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Hacquetova 7, v soseski BS 2/1 Zupanči-
čeva jama, kare III, v izmeri 73,90 m2, last
Marjana Serka, na podlagi prodajne pogod-

be, sklenjene dne 16. 12. 2002 z Bojanom
Petrom Mollom, lokal – neprehrambena tr-
govina, ki se nahaja v soseski BS 2/1 Zu-
pančičeva jama, kare III, objekt 2, št. 4, v
izmeri 44,03 m2 s pripadajočim parkirnim
mestom št. 59 v 1. kleti K– III, last Marjana
Serka, na podlagi menjalne pogodbe, skle-
njene dne 26. 9. 1994 s SCT Stanovanjski
inženiring, d.o.o., boks, ki se nahaja v so-
seski BS 2/1 Zupančičeva jama, številka
boksa 26/K-III, 1. klet, v izmeri 18,15 m2,
last Marjana Serka, na podlagi prodajne po-
godbe, sklenjene dne 12. 6. 2001 z Ozelot
d.o.o., parkirno mesto, ki se nahaja v sose-
ski BS 2/1 Zupančičeva jama, številka par-
kirnega mesta 60/K-III, 1. klet, last Marjana
Serka, na podlagi prodajne pogodbe, skle-
njene dne 8. 6. 2001 z Ozelot d.o.o., dva
garažna boksa, ki se nahajata v soseski BS
2/1 Zupančičeva jama, številka boksa
7/K-III, 2. klet v izmeri 21,35 m2 in 8/K-III,
2. klet, v izmeri 21,35 m2, last Marjana Ser-
ka, na podlagi prodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 8. 6. 2001 z Ozelot d.o.o., boks, ki
se nahaja v soseski BS 2/1 Zupančičeva
jama, številka boksa 27/K-III, 1. klet, v izme-
ri 19,33 m2, last Marjana Serka, na podlagi
prodajne pogodbe št. BS 2/1 – 149/93,
sklenjene dne 8. 12. 1993 s SCT Stano-
vanjski inženiring, d.o.o. in aneksa št. 1 k
tej pogodbi, sklenjenega dne 28. 9. 1994
z SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o.

IZ-93216
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 298/03 z dne 24. 4.
2003, so bile v korist upnika Dušana Trža-
na zaradi zavarovanja denarne terjatve v vi-
šini 40,000.000 SIT s pripadki zastavljene
naslednje nepremičnine: petsobno stano-
vanje št. 8, ki se nahaja v IV. nadstropju
stanovanjskega bloka v soseski BS 2/1 Zu-
pančičeva jama, Kare III, objekt 2, v izmeri
128,70 m2, s pripadajočim parkirnim me-
stom št. 61 v 1. kleti in lokal – neprehram-
bena trgovina, ki se nahaja v soseski BS
2/1 Zupančičeva jama, Kare III, objekt 9,
št. 2, v izmeri 34,61 m2, s pripadajočim
skladiščem v izmeri 36,02 m2, vse last Jo-
žeta Mačka, na podlagi menjalne pogodbe,
sklenjene dne 24. 12. 1993 z SCT Stano-
vanjski inženiring, d.o.o. in aneksa št. 1 k
menjalni pogodbi, sklenjenega dne 10. 1.
1994 z SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o.

IZ-93217
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 528/03 z dne 23. 4.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 2 v
pritličju stanovanjske hiše v Bertokih, Ulica
ob spomeniku 18, v načrtu označeno z E2
ter polno črto temno zelene barve skupaj s
kletjo iste oznake v izmeri 42,92 m2, stavba
stoječa na parceli št. 912, vložek št. 1780,
k.o. Bertoki, po kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja št. 362-833/91 z dne
11. 11. 1991 oziroma v izmeri 42,07 m2,
stavba stoječa na parceli št. 912/2, vpisa-
na v osnovnem vložku št. 3112, podvložku
št. 3112/19, dopolnilni zvezek št. 8, k.o.
Bertoki, po zemljiškoknjižnem izpisku Okraj-
nega sodišča v Kopru št. 11339/2002 z
dne 27. 11. 2002, last Ribič Alojza in Pra-
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šelj Tamare, solast vsakega do ene polovi-
ce, lastnine pridobljene na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
362-833/91 z dne 11. 11. 1991, potrdila o
poravnavi kupnine Mestne občine Koper z
dne 14. 2. 2003, kupoprodajne pogodbe
o prodaji enosobnega stanovanja z dne
6. 2. 1998, potrdila o plačilu kupnine z dne
28. 3. 2003, sporazuma o ugotovitvi in raz-
delitvi skupnega premoženja, sklenjenega
pri notarki Mojci Tavčar – Pasar iz Pirana
pod opr. št. SV 401/01 z dne 24. 9. 2001,
odločbe Upravne enote Koper z dne 23. 7.
2002, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 12.
2002, potrdila o plačani kupnini z dne
23. 4. 2003 ter potrdila o plačilu kupnine z
dne 17. 12. 2002, zastavljeno v zavarova-
nje terjatve upnice do prvega dolžnika, soli-
darnega poroka in plačnika ter prvega za-
stavitelja Ribič Alojza in druge zastaviteljice,
solidarne porokinje in plačnice ter druge
zastaviteljice Prašelj Tamare, v znesku
3,026.500 SIT s pripadki, z zapadlostjo
zadnjega obroka 30. 4. 2018 ter v znesku
1,973.500 SIT s pripadki, z zapadlostjo zad-
njega obroka 30. 4. 2018, v korist delniške
družbe Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, Podružnica Koper, Poslovalnica Ko-
per, matična številka 5860571, s sedežem
v Kopru, Pristaniška ulica številka 45.

IZ-93218
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 530/03 z dne 23. 4.
2003 je bil poslovni prostor z etažo v izmeri
118,26 m2, ki leži na parceli št. 2485/13,
zemljiškoknjižni vložek št. 905, k.o. Izola
mesto, ki se nahaja v poslovno proizvod-
nem objektu Cone mestne industrije na na-
slovu Polje 9d, Izola, in je po predlaganem
razdelilnem načrtu v hali E4 nepremičnina,
ki je predmet zastave, označena s poljem
št. 5, s pripadajočim funkcinalnim zemlji-
ščem, parcelo št. 2485/26, vložek št. 905,
v izmeri 45 m2 ter pravico souporabe ceste
št. 1 s parcelno št. 2485/8, vložek št. 1007
in parcelo št. 2485/24, vložek št. 1005 v
izmeri 30,25 m2 ter ceste št. 3 s parcelno
št. 2485/17, vložek št. 956 in parcela št.
2485/16, vložek št. 905, v izmeri 18 m2,
vse k.o. Izola mesto, last zastavitelja Sar-
doč Ivana, lastnine pridobljene na podlagi
kupoprodajne pogodbe številka 1169/98 z
dne 6. 4. 1998, dodatka h kupoprodajni
pogodbi št. 1169/98 z dne 6. 4. 1998,
dodatek sklenjen 11. 4. 2001, potrdila o
plačani kupnini z dne 11. 4. 2001 in prodaj-
ne pogodbe z dne 12. 4. 2003, zastavljeno
v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika
“ASIX“ Ivan Sardoč, samostojni podjetnik, v
znesku 10,000.000 SIT s pripadki, z zapa-
dlostjo 15. 4. 2010, v korist delniške družbe
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Po-
družnica Koper, Poslovalnica Koper, matič-
na številka 5860571, s sedežem v Kopru,
Pristaniška ulica številka 45.

IZ-93219
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 484/2003 z dne
25. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje s
kabinetom v skupni izmeri 59,90 m2, ki se
nahaja v 3. nadstropju stanovanjske hiše v

Mariboru, Trubarjeva ulica 006, zgrajene na
parc. št. 1421, katastrska občina Mari-
bor-grad, last zastaviteljice Sanje Cvar, sta-
nujoče Maribor, Trubarjeva ul. 006, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 69/91 z dne 4. 11. 1991 in nje-
nega dodatka z dne 12. 4. 1999, sklenjenih
z Dravskim elektrarnam Maribor p.o., kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,325.000 SIT s pripadki.

IZ-93220
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 474/2003 z dne
25. 4. 2003, je bil poslovni prostor v izmeri
97,86 m2 in skupni prostori v izmeri
14,60 m2, v pritličju poslovne stavbe s pri-
padajočim stavbiščem v izmeri 56,60 m2

poslovne stavbe, vključno atrij, ki leži na
parceli številka 615, pripisani pri vložni šte-
vilki 1107, katastrska občina Tezno, last dol-
žnika MM Hidromont d.o.o., Zagrebška c.
020, Maribor, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 14. 12. 1998, sklenjene z Mi-
ometal d.o.o., kot prodajalcem, zastavljen v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 30,000.000
SIT s pripadki.

IZ-93221
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 190/2003 z
dne 25. 4. 2003, je bilo dvosobno stano-
vanje št. 82, v skupni izmeri 53,75 m2, ki
se nahaja v sedmem nadstropju večstano-
vanje hiše, stoječe na parc. št. 2405 k.o.
Tabor, na naslovu Cesta zmage 92, Mari-
bor, na podlagi prodajne pogodbe z dne
12. 3. 2003, sklenjene s prodajalcem SGP
Stavbar Megrad d.o.o. – v stečaju, Industrij-
ska 13, Maribor, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,280.000 SIT s pripadki.

IZ-93222
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 791/03 z dne 28. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 7 v skupni izme-
ri 33,31 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Finžgarjeva 4/A, Lesce, last za-
staviteljice Olge Veber, roj. 6. 5. 1952, Fin-
žgarjeva ul. 4 A, Lesce, zastavljeno v korist
upnika Dolinšek Matije, Partizanska cesta
61, Dol pri Hrastniku, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 13.000 EUR s pripadki.

IZ-93326
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 796/03 dne 29. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 76 v skupni
izmeri 65,26 m2, ki se nahaja v IX. nadstro-
pju stanovanjskega objekta na naslovu Ce-
lovška 263 v Ljubljani, ki je last zastaviteljic
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene dne 8. 11. 1991 s prodajalko Pi-
vovarno Union Ljubljana, p.o. zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke

d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 21.820,49
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan skle-
nitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo št. 10996/55 z
dne 14.04.2003, kar znaša 5,070.000 to-
larjev in denarne terjatve v višini 13.079,38
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan skle-
nitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo št. 10995/23 z
dne 14. 4. 2003, kar znaša 3,039.000 to-
larjev, vse s pripadki.

IZ-93327
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
342/03 z dne 29. 4. 2003, je bilo stano-
vanje št. 4, ki leži v prvem nadstropju stano-
vanjske hiše Brankova ulica 5, Ljubljana, na
parc. št. 1195, vl. št. 2262, k.o. Bežigrad,
v skupni izmeri 86,79 m2, v celoti last Prin-
čič Andreja, zastavljeno v korist upnice Ka-
rntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica
v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
66.200 EUR v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
s pripadki.

IZ-93328
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
341/03 z dne 29. 4. 2003, sta bili 2/3
hiše v nadstropju in mansardi hiše na naslo-
vu Slomškova ulica 38, Grosuplje, na parc.
št. 607/37, vl. št. 72, k.o. Grosuplje - Na-
selje, Okrajnega sodišča v Grosupljem, ki
obsega stanovanje, v skupni izmeri
76,10 m2, pridobljeni na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 18.04.2003, sklenje-
ne med Pamis d.o.o., Gradbeni inženiring,
Murnova 1, Šmarje-Sap kot prodajalcem in
Poderžaj Ivico, Brejčeva 2, Ljubljana, kot
kupko, zastavljeni v korist upnice Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
24.050 EUR v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
s pripadki.

IZ-93329
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 390/03 z dne 28. 4.
2003, so bili:

– poslovni prostor št. 10, v izmeri
30,43 m2 in prostor št. 11, v izmeri
30,05 m2 ter polovica predprostora v izme-
ri 3,93 m2, skupno torej 64,41 m2 v sever-
nem delu poslovne stavbe v Mariboru, na
naslovu Pekrska cesta 6, ki stoji na parc.
št. 1136, vl. št. 1677, k.o. Studenci, pri-
dobljen s prodajno pogodbo z dne 23. 12.
1994, sklenjeno s prodajalcem Ekonomski
center Maribor p.o. iz Maribora in Goro
d.o.o. iz Maribora kot kupcem,

– poslovni prostor v severnem delu ob-
jekta Pekrska c. 6, Maribor, in sicer hodnik
v izmeri 5,53 m2, predprostor v izmeri
3,57 m2 in sanitarije v izmeri 1,39 m2, sku-
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pno torej 10,49 m2, pridobljen s prodajno
pogodbo z dne 23. 4. 1996, sklenjeno med
istima strankama,

– poslovni prostor na Pekrski c. 6 na
parc. št. 1136, vl. št. 1677, k.o. Studenci, v
skupni velikosti, pridobljen s prodajno po-
godbo z dne 7. 4. 1998, sklenjeno med
prodajalcem Goro d.o.o. iz Maribora in kup-
cem Robertom Godina iz Maribora,

– poslovni prostor v severnem delu stav-
be v Mariboru, Pekrska cesta 6, v skupni
izmeri 74,90, ki leži na parc. št. 1136/2,
k.o. Studenci, pridoblen s prodajno pogod-
bo z dne 10. 4. 2003, sklenjeno med Go-
dina Robertom iz Maribora, kot prodajal-
cem in Ingrid Ferfolja iz Maribora kot kup-
cem,

zastavljeni v korist upnice Raiffeinsen-
bank Mureck, registrirane zadruge z ome-
jenim jamstvom iz Republike Avstrije, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 28.000
EUR s pripadki.

IZ-93331
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 500/2003 z dne
25. 4. 2003, je lokal št. B1 v izmeri
25,57 m2 v pritličju “B“ trakta trgovsko-stan.
objekta v Kamnici, Cesta v Rošpoh 22, k
predmetnemu lokalu sodi tudi del zemljišča
parc. št. 9/17, prip. pri vložni št. 18 k.o.
Kamnica, v izmeri 24 m2, last Trempus Jo-
žeta, stanujočega Brestrnica, Brestrniška
ulica 173, na temelju prodajne pogodbe šte-
vilka LB1/96 z dne 11. 6. 1996, zastavlje-
no v korist Probanke d.d., Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini največ
20,000.000 SIT s pp.

IZ-93332
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 503/2003 z dne
28. 4. 2003, je enosobno stanovanje št.
16/III. v izmeri 32,09 m2 s kletjo, v Maribo-
ru, Ob gozdu 12, ki stoji na parc. št.
1723/1, prip. pri vl. št. 2070 k.o. Pobre-
žje, enosobno stanovanje št. 18/III. v izmeri
33,40 m2 s kletjo, v Mariboru, Groharjeva
3 in garsonjera št. 29/III. v izmeri 24,69 m2,
s kletjo v izmeri 2,07 m2, v Mariboru, Koče-
varjeva 8, ki stoji na parc. št. 1731 k.o.
Koroška vrata, vse last Grižon Mihaela, stan.
Dragonja 13, na temelju pogodbe z dne
17. 9. 1998, pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 31. 7. 1997 in kupoprodajne pogodbe
z dne 28. 7. 1998, zastavljeno v korist Pro-
banke d.d., Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.

IZ-93333
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 427/2003 z dne
17. 4. 2003, je triinpolsobno stanovanje št.
94/I, ki meri 95,24 m2, s kletno shrambo,
ki meri 4,45 m2, v hiši v Mariboru, Gregor-
čičeva 15, ki stoji na parc. št. 1281, ki je
pripisana pri vl. št. 371, k.o. Maribor Grad,
last Grujič Petra, stan. Maribor, Gregorči-
čeva 15, na temelju prodajne pogodbe z
dne 10. 6. 1999, zastavljeno v korist Pro-
banke d.d., Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 30,000.000 SIT s pp.

IZ-93336
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 476/2003 z dne 29. 4.
2003, je stanovanje št. 11 v tretjem nad-
stropju stanovanjske hiše v Tržiču, Deteljica
15, ki stoji na parc. št. 235/1, vl. št. 570
k.o. Bistrica, ki obsega 58,04 m2, in sicer
kuhinjo v izmeri 10,03 m2, sobo v izmeri
15,99 m2, sobo v izmeri 12,30 m2, kopalni-
co v izmeri 5,78 m2, predsobo v izmeri
6 m2, kletni prostor v izmeri 2,30 m2, bal-
kon v izmeri 3,30 m2 in shrambo v izmeri
2,34 m2, stanovanju pa pripada tudi sola-
stninski delež na skupnih prostorih, objek-
tih in napravah stanovanjske hiše, last dol-
žnice Blanke Noč, na temelju kupoprodaj-
ne pogodbe, sklenjene 25. 10. 1993, s
prodajalko Občino Tržič, zastavljeno v ko-
rist upnice Zveze hranilno kreditnih služb
Slovenije, p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v viši-
ni 4,900.000 SIT s pripadki.

IZ-93337
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 478/2003 z dne 29. 4.
2003, je poslovni prostor v izmeri 34 m2 s
sorazmernim delom stopnišča in hodnika
na SZ delu objekta, funkcionalnega zemlji-
šča in parkirišč v kletni etaži poslovne stav-
be na Dunajski cesti 116 v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 377 – stavbišče z zgradbo v
izmeri 676 m2 in dvorišče v izmeri 1.259 m2,
vl. št. 255 k.o. Brinje, last zastavitelja par-
ketarstvo Miha Omić Merzet s.p. na temelju
kupoprodajne pogodbe, sklenjene 3. 10.
2000 s prodajalcem Ingip d.o.o., Dunajska
116, Ljubljana, zastavljen v korist upnice
Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije,
p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4, za zavarova-
nje njegove denarne terjatve v višini
7,200.000 s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 81/2000 S-92895
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 81/2000 sklep z dne 23. 4.
2003:

Stečajni senat v stečajni zadevi nad dolž-
nikom: Konus, Kemijska in usnjarska pre-
delovalna industrija d.o.o., Mestni trg
18, Slovenske Konjice – v stečaju, razpi-
suje II. narok za preizkus terjatev, ki bo dne
21. maja 2003 ob 14.30, soba št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 4. 2003

St 49/2001 S-92896
To sodišče je s sklepom opr. št. z dne

18. 4. 2003 zaključilo skrajšani stečajni po-
stopek nad dolžnikom Lival tlačno litje
Al-zlitin in izdelovanje kovinskih izdel-

kov, d.o.o., Volče 5, Košana, matična št.
5486971, šifra dejavnosti 27.420, in po
pravnomočnosti sklepa odredilo izbris ste-
čajnega dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 4. 2003

St 13/2003-18 S-92897
To sodišče je s sklepom opr. št. St

13/2003 z dne 22. 4. 2003 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom
Buggy d.o.o., Hrušica 72c, Hrušica, ma-
tična številka 5498651, šifra dejavnosti
85.322.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena mag. Majda Šantl, Peričeva 35,
Ljubljana.

Upniki, katerih terjatve so nastale od
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh iz-
vodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnjega
odstavka.

Člani upniškega odbora so:
– Garant, pohištvena industrija d.d., Pol-

zela 176a, Polzela,
– Republika Slovenija, Gregorčičeva 20,

Ljubljana,
– Avtohiša Kanduti d.o.o., Belokranjska

ulica 12, Maribor,
– Vento d.o.o., Vojkova ulica 78, Ljub-

ljana,
– Dušan Žlindra, Glinškova ploščad 19,

Ljubljana – predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 22. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 4. 2003

St 67/97 S-92898
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad stečajno maso Lesnina In-
terles d.o.o., Ljubljana – v stečaju, za
dne 3. 6. 2003 ob 10.30, v sobi 352/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 17. 4. 1002

St 87/97 S-92899
To sodišče je s sklepom St 67/97 dne

10. 4. 2003 zoper prodano pravno osebo
Lesnina Interles d.o.o., Ljubljana – v ste-
čaju, Tržaška 135, stečajni postopek usta-
vilo. Postopek se nadaljuje zoper stečajno
maso.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2003

St 130/2002 S-92900
V stečajnem postopku nad dolžnikom

L.T.D. Lahki transporti in trgovina Daj-
čman Dejan s.p., Pesnica pri Mariboru
44/c – v stečaju, Pesnica pri Mariboru,
vas obveščamo, da se I. narok za preizkus
terjatev, ki je razpisan za dne 20. 6. 2003
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ob 10.30, soba 253 tukajšnjega sodišča
prekliče.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 4. 2003

St 130/2002 S-92901
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot
predsednik senata in sodnika Janez
Zeilhofer in mag. Olga Beranič, kot člana
senata, v stečajnem postopku L.T.D. lahki
transporti in trgovina, Dajčman Dejan
s.p., Pesnica pri Mariboru 44/c, Pesnica,
na seji senata dne 17. 4. 2003 sklenilo:

Stečajni postopek nad samostojnim po-
djetnikom L.T.D. Lahki transporti in trgovi-
na, Dajčman Dejan s.p., Pesnica pri Mari-
boru 44/c, Pesnica, se ustavi.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2003

St 30/2002 S-92902
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

30/2002 dne 18. 4. 2003 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Založba
Obzorja d.d., Partizanska c. 3-5, Mari-
bor.

Odslej firma glasi Založba Obzorja d.d.,
Partizanska c. 3-5, Maribor – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek., zaposlen
v FISK d.o.o., Maribor, Gosposvetska 84,
Maribor.

III. 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.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
5. 9. 2003 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 18. 4.
2003.

VII. Postopka pod opr. št. St 30/2002
in St 38/2002 se združita, pri čemer po-
stane vodilna opravilna številka St 30/2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2003

St 24/2002 S-92903
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Pc eko servis elektronike, Servis
elektronike, sestavljanje računalniških
sklopov, servis disco opreme in splošne
industrijske elektronike, Kodrič David
s.p., Mariborska c. 51, Rače, se v skladu
s členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaklju-
či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2003

St 7/2003 S-92904
To sodišče je s sklepom z oprav. št. St

7/2003 z dne 17. 4. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostoj-
nim podjetnikom Vršič Mirkom s firmo Vr-
šič Mirko s.p., Črmljenšak 55/a, Voliči-

na, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta skelp 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 17. 4. 2003

St 35/2002 S-92905
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Bar Modra Laguna, zastopanje in
organizacija prireditev Slavko Moharič
s.p., Na gaj 2, Kamnica, se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške tega postop-
ka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2003

St 17/2003 S-92906
To sodišče je s sklepom z oprav. št. St

17/2003 z dne 17. 4. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostoj-
no podjetnico Kološa Natalijo s firmo Ko-
loša Natalija s.p., Regentova 2, Maribor,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.

Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2003

St 15/2003-5 S-92907
1. Z dnem 22. 4. 2003 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom A eks-
press, posredništvo Bürmen Agata s.p.,
Trimlini 64/b, Lendava.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave začet-
ka tega postopka. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% tolarske pro-
tivrednosti od vsote prijavljene terjatve, ven-
dar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terja-
tev delavcev iz drugega odstavka 160. čle-
na Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo pla-
čati pravne osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in za-
sebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100153.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 14. 7. 2003 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 22. 4. 2003 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice

začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega po-
stopka nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2003

St 7/2003 S-92978
To sodišče je s sklepom opr. št. St

7/2003 z dne 23. 4. 2003 stečajni posto-
pek nad dolžnico “ZATE-FON“ Marjano
Breznik, s.p., Srebrničeva 13, Ankaran,
vpisano v vpisniku samostojnih podjetnikov
posameznikov pri Davčnem uradu Koper
pod opravilno številko 17/II/3-2331/97, z
matično številko 1002899, začelo in takoj
zaključilo, ker dolžnica nima premoženja, ki
bi prišlo v stečajno maso, in po pravnomoč-
nosti sklepa odredilo izbris dolžnice iz vpi-
snika samostojnih podjetnikov posamezni-
kov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 4. 2003

St 8/2003 S-92980
To sodišče je s sklepom opr. št. St

8/2003 z dne 23. 4. 2003 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Gajič & Co. ser-
vis, trgovina, storitve in gostinstvo d.n.o.,
Draženci 3.

Odslej firma glasi: Gajič & Co. servis,
trgovina, storitve in gostinstvo d.n.o., Dra-
ženci 3 - v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Ko-
njice.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva ob-
jave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, dolžniki pa naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 7.
2003, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodi-
šča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 4. 2003.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 4. 2003

St 12/2003 S-92981
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/2003 z dne 23. 4. 2003 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom In-
stalater montažno proizvodno podjetje
Prevalje d.o.o., Zgornji kraj 14, Prevalje,
matična številka dolžnika 5060940, šifra
dejavnosti dolžnika 45.340 ter odredilo ime-
novanje upniškega odbora v sestavi:

– Instalater, prodajni center, podjetje za
trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.,
Zgornji kraj 14, Prevalje,

– Republika Slovenija, Gregorčičeva 20,
Ljubljana,

– Era trgovina z živilskimi in neživilskimi
izdelki d.d., Prešernova 10, Velenje,

– Petrol Slovenska naftna družba d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50,

– Kozlar Jože, Poljana 28a, Prevalje, kot
delavski zaupnik.

II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Miran Kos, odvetnik iz Raven na Ko-
roškem, Koroška cesta 14.
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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
trideset dnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo, ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 23. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 4. 2003

St 112/2002 S-93003
To sodišče je s sklepom opr. št. St

112/2002 dne 18. 4. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad naknadno najdenim pre-
moženjem izbrisane gospodarske družbe
ČZP Enotnost d.o.o., Dalmatinova 2,
Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2003

St 32/2003 S-93004
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 32/2003 sklep z dne 24. 4.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: PRO - KON, Proizvodnja in trgo-
vina d.o.o., Dole 33, Šentjur (matična šte-
vilka: 1534742).

Odslej se firma glasi: PRO - KON, Proiz-
vodnja in trgovina d.o.o., Dole 33, Šentjur
(matična številka: 1534742) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. septembra 2003 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 24. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 4. 2003

St 31/2003 S-93006
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 31/2003 sklep z dne 24. 4.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Toper Primar, Proizvodnja, trgo-
vina, storitve d.o.o., Ipavčeva 22, Celje
(matična številka: 5781612).

Odslej se firma glasi: Toper Primar, Pro-
izvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Ipavčeva
22, Celje (matična številka: 5781612) - v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upni-
ki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njiho-
va terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-
ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar naj-
manj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT) ali poslati original do-
kazila o plačilu sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. septembra 2003 ob 10. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 24. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 4. 2003

Amortizacije

N 80/2002 AM-4906
Na predlog Andreje Landra, stan. Ješo-

vec, Šmarje pri Jelšah, zastopane po odv.
Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden postopek
za razveljavitev začasnice št. 0000127 z dne
15. 9. 1995, za 151 delnic nominalne vre-
dnosti 1.000 SIT in začasnice št.
0000127/B z dne 15. 3. 1996, za 427 del-
nic nominalne vrednosti 1.000 SIT, ki ju je

izdalo Cetis - Graf, podjetje za zaposlovanje
invalidov, d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 24. 3. 2003

N 82/2002 AM-4907
Na predlog Škerbec Antona, stan. Tru-

barjevo naselje 6, Rimske Toplice, zasto-
pan po odv. Ivanu Levcu iz Celja, je bil uve-
den postopek za razveljavitev začasnice št.
0000456 z dne 15. 9. 1995, za 325 del-
nic nominalne vrednosti 1.000 SIT, ki jo je
izdalo Cetis - Graf, podjetje za zaposlovanje
invalidov, d.d. Celje.

Priglasitveni rokje 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 24. 3. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 130/2000 SR-3818
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki

drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni
zadevi tožeče stranke ml. Brigite Pandol, po
zakoniti zastopnici Nataši Gmajnar, obe Po-
kopališka ul. 11, Kranj, ki ju zastopa odvetni-
ca Majda Lušina iz Kranja, proti toženi stran-
ki Jakcu Pandolu, Brusje b.b., otok Hvar,
Hvar, Hrvatska, zaradi plačila preživnine, po-
stavilo tožencu Jakcu Pandolu začasno za-
stopnico, odvetnico Erno Mokorel iz Žabni-
ce. Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ca v postopku, vse dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 2003

P 2814/2002 SR-2572
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Mirsade Kovačevič,
Neža 23, Trbovlje, ki jo zastopa Iztok Šuba-
ra, odvetnik v Trbovljah, proti toženi stranki
1. Elvedinu Plasto, Vojkova 17, Ljubljana, in
2. mld. Denisu Žonta, Neža 23, Trbovlje,
zaradi izpodbijanja očetovstva, o predlogu
za postavitev začasnega zastopnika, dne
11. 2. 2003 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Elvedinu Plasto, neznanega
bivališča, postavlja začasna zastopnica, od-
vetnica Barle Kuk Avrelija, Slovenska cesta
55a, Ljubljana.

Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dol-
žnosti zakonite zastopnice. Začasna zasto-
pnica bo zastopala prvotoženo stranko v
predmetni pravdni zadevi, dokler tožena
stranka ne bo nastopila pred sodiščem ozi-
roma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2003
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P 87/2002 SR-3815
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Matjažu Kučiču v pravdni za-
devi tožeče stranke Simona Bradeška, Ster-
netova 27, Vrhnika, ki ga zastopa Janez
Kek, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo
stranko Andreja Marca, Naselje heroja Ma-
roka 24, Sevnica, zaradi plačila zneska
944.027,91 SIT s prip., dne 10. 3. 2003
sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Andreju Marcu, nazadnje sta-
nujočem Naselje heroja Maroka 24, p. Sev-
nica, postavi začasni zastopnik, odvetnik
Branko Derstvenšek iz Sevnice, ki bo za-
stopal toženo stranko vse dokler ne bo sa-
ma ali njen pooblaščenec nastopila pred
sodiščem oziroma dokler pristojni organ za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 10. 3. 2003

I 631/2002 SR-4922
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Matjažu Kučiču v izvršilni za-
devi upnice Zavarovalnice Triglav d.d. Ljub-
ljana, Območna enota Krško, Trg Matije
Gubca 1, Krško, ki jo zastopa odvetniška
družba Vidmar, Šribar in drugi iz Brežic,
zoper dolžnika Branka Pavška, Veliki Cirnik
32, Šentjanž, zaradi plačila 12.542 SIT s
prip., dne 12. 3. 2003 sklenilo:

dolžniku Branku Pavšku, nazadnje sta-
nujočem Veliki Cirnik 32, Šentjanž, se po-
stavi začasni zastopnik, odvetnik Adam Mo-
lan. Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 3. 2003

Oklici dedičem

D 140/2001 OD-4908
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Blažu Stanetu Miklavčiču, roj.
19. 11. 1947, nazadnje stanujočem na Ra-
keku, Kamniti pot 4, ki je umrl dne 2. 6.
2001.

Ker niso znani naslovi dedičev pokojne-
ga zapustnikovega strica Ferdinanda Miklav-
čiča in pokojne zapustnikove tete Anice Ka-
pele, poziva sodišče vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v enem letu od objave
tega oklica in oklica na sodni deski.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 25. 3. 2003

D 397/94 OD-3226
V zapuščinski zadevi po pok. Madžarič

Vendlu, roj. 15. 4. 1922, državljanu Repu-
blike Slovenije, poročenem, umrlem 11. 11.
1994, nazadnje stanujčem Aškerčeva ulica
33a, Domžale, bi prišel v poštev za dedova-
nje tudi brat Peter Madžarič, ki pa živi na
neznanem naslovu nekje v Nemčiji.

Sodišče poziva dediča neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica prijavi sodišču kot dedič, ker bo
po poteku oklicnega roka sodišče nadalje-
valo zapuščinski postopek in zadevo zaklju-
čilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 1. 2002

D 277/2002 OD-4910
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojni Poje Mariji, hčerki Pet-
ra, rojeni 13. 6. 1921, nazadnje stanujoči v
Podpreski 28, umrli 20. 7. 2002 v Grosu-
pljem.

Zaenkrat sodišču v tem zapuščinskem po-
stopku ni uspelo dobiti nobenega podatka o
tem, ali je imela zapustnica kaj sorodnikov, ki
bi prišli v poštev za dedovanje na podlagi
zakona, ali ne. Zato sodišče s tem oklicem
poziva vse, ki menijo, da imajo kakršnokoli
pravico do njene zapuščine, 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 okicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 6. 3. 2003

Oklici pogrešanih

N 1/02 PO-4965
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku

nepravdni postopek predlagatelja Borisa
Ivančiča iz Ostrovice 11, Vremski Britof, za-
radi razglasitve za mrtvega Antona Gustinči-
ča, roj. 9. 12. 1888 na Tatrah, iz Tater 37,
sina Petra in Ane Gustinčič, nazadnje sta-
nujočega v Argentini.

Pogrešani naj bi že leta 1928 ali 1929
zaradi ekonomskih razlogov emigriral v Ar-
gentino, od koder se ni vrnil.

Zaradi opisanega pogrešanega Antona
Gustinčiča pozivamo, da se zglasi, vse pa, ki
bi karkoli vedeli o njem in njegovem življenju,
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 4. 2003

N 29/01 PO-4966
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku

nepravdni postopek predlagateljice Majde
Štolfa, Pliskovica 10, zaradi razglasitve za
mrtvo Srečko Štolfa, roj. 7. 3. 1901 v Pli-
skovici, hčere Ivana in Amalije Štolfa roj.
Šibelja, nazadnje stanujoče v Kanadi.

O pogrešani že 50 let naj ne bi bilo gla-
su, nazadnje pa naj bi živela v nekem samo-
stanu v Kanadi.

Zaradi opisanega pogrešano Srečko
Štolfa pozivamo, da se oglasi, vse pa, ki bi
karkoli vedeli o njej in njenem življenju, naj
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v
roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 4. 2003

Kolektivni delovni spori

Kd 6/2001 K-4972
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem - Marko Hrovat, CDK 25, Litija, in
ostali (49) in nasprotnim udeležencem RS
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Šmartinska 55, Ljubljana, zaradi ugotovitve
nezakonitosti Pravilnika o sistemizaciji.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v spo-
ru naj prijavijo v 8 dneh od objave v Ura-
dnem listu RS, lahko pa tudi ves čas po-
stopka na naroku s pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan na dan 6. 6.
2003 ob 13.30 v sobi št. 12/II nad. Delov-
nega in socialnega sodišča v Ljubljani, Res-
ljeva ulica 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 17. 4.
2003.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 00618/2003 IZ-3777
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Vesel, d.o.o.,
servis motorjev in prodaja rezervnih delov Vir,
Domžale, Zoisova 23, objavlja sklep:

Vesel, d.o.o., servis motorjev in pro-
daja rezervnih delov Vir, Domžale, Zo-
isova 23, reg. št. vl. 1/15636/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 23. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vesel Luka, Vir, Domžale,
Zoisova ulica 23, z ustanovitvenim kapita-
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lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklepa o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

Srg 00151/2003 RG-4947
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe VT-Trade, Ti-
na in Vanja Cvar, trgovina in posredovanje
d.n.o., Mlakarjeva 25, Trzin, ki jo zastopa
odvetnik Drago Mlinarič iz Ljubljane, Aj-
dovščina 1, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega re-
gistra družbe VT-Trade, Tina in Vanja Dvar
d.n.o. Trzin, Mlakarjeva 25, objavlja sklep:

družba VT-Trade, Tina in Vanja Cvar,
trgovina in posredovanje d.n.o., Mlakar-
jeva 25, Trzin, reg. št. vl. 1/31162/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 8. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Cvar Tina, Mlakarjeva
ulica 25, Trzin in Cvar Vanja, Linhartova
62, Ljubljana, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na Cvar Tino in Cvar Vanjo.

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 14. 4. 2003

Srg 01872/2003 Rg-4954
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Noe d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo in storitve, Mahov-
nik 73, Kočevje, ki jo zastopa notarka Nina
Češarek, Trg zbora odposlancev 66, Koče-
vje, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Noe d.o.o., Mahovnik 73, Kočevje,
objavlja sklep:

družba Noe, d.o.o., podjetje za proiz-
vodnjo in storitve, Mahovnik 73, Koče-
vje, reg. št. vl. 1/09671/00, preneha po
skrajšanem psotopku po sklepu skupščine
z dne 13. 3. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Brudar Samo, Koblarji
110, Stara Cerkev, Delač Marijan, Brinova
pot 5, Kočevje, Lazar Mojca, Gorenje 44,
Stara Cerkev in Pevec Roman, Roška ce-
sta 33, Kočevje, z ustanovitvenim kapita-

lom 2,100.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Brudar Samota, Delač Marijana,
Lazar Mojco in Pevec Romana.

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 14. 4. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

ADS SPORT d.o.o., Litijska 148, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
071663/2937/01-36/2000 in obrtno do-
volenje z isto številko. gnk-117661

Balabanić Jozo s.p., Elektroinstalater-
stvo, Preglov trg 11, Ljubljana, obrtno dovo-
ljenje, št. 036236/1615/00-36/1995, iz-
dano dne 6. 3. 1995. gnk-117961

Barbič Božidar, Na Obrh 28, Metlika,
priglasitveni list, opravilna št. 34018094,
izdajatelj DURS, Izpostava Metlika.
gnz-117796

Barbič Božidar, Na Obrh 28, Metlika,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
011456/0331/00-44/1995 in reprezenta-
tivno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnb-117795

Berisha Mark, Šmarje 33, Šmarje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
053549/2701/01-27/1995, izdana dne
27. 12. 1995. gnl-117685

Budič Ivan, Obala 33, Portorož - Porto-
rose, priglasitveni list, opravilna št.
40/0070/94, izdan dne 2. 3. 1994.
gnb-117520

Budič Ivan, Obala 33, Portorož - Porto-
rose, priglasitveni list, opravilna št.
40-0070/95, izdan dne 1. 11. 1995.
gnz-117521

Budič Ivan, Obala 33, Portorož - Porto-
rose, priglasitveni list, opravilna št.
40-0070/97, izdan dne 26. 2. 1997.
gnx-117523

Budič Ivan, Obala 33, Portorož - Porto-
rose, priglasitveni list, opravilna št.
40-0070/96, izdan dne 1. 8. 1996.
gnw-117524

Cverlin Vlado, Stranje 25, Šmarje pri Jel-
šah, priglasitveni list, opravilna št.
054-0268/94, izdan dne 27. 5. 1994.
gnm-117459

Čejvanovič Dejan, Lepa cesta 30, Por-
torož - Portorose, priglasitveni list, opravil-
na št. 13-1341/02, izdan dne 1. 6. 2002.
gns-117728

Černivšek Jože s.p., Juvanje 15, Ljubno
ob Savinji, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 019519/0736/00-45/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnc-117644

Dobrovc Boštjan, Lesarska 27, Nazarje,
priglasitveni list, opravilna št. 35-0157/94.
gny-117797

Fičur Bojan, Rožna pot 11, Koper - Ca-
podistria, priglasitveni list, opravilna št.
40-1522/97, izdan dne 1. 8. 1997.
gni-117563

Forte Martin s.p., Ulica 1. junija 28, Tr-
bovlje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
039781/0462/00-66/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnl-117535

Hadalin Matjaž s.p., Bar Cirje, Komen
62/a, Komen, priglasitveni list, opravilna št.
48-1425/02, izdan dne 15. 4. 2002.
gnk-117911

Hadalin Matjaž s.p., Bar Cirje, Komen
62/a, Komen, priglasitveni list, opravilna št.
48-1425/02, izdan dne 13. 3. 2002.
gnj-117912

Hauptman Darko s.p., Šolska ulica 2,
Škofja Loka, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 025123/0939/00-63/1995, izda-
na dne 6. 3. 1995 pri OZS. gng-117915

Ismaili Femin s.p., Prodaja sadja in zele-
njave, Mariborska 5, Lenart v Slov.goricah,
priglasitveni list, opravilna št. 21-0151/94,
izdan dne 25.4 1998. gnx-117873

Klement Ladislav s.p., Okrepčevalnica,
Arhitekta Novaka 13, Murska Sobota, pri-
glasitveni list, opravilna št. 360528/94, iz-
dan dne 30. 5. 1994. gno-117957

Kočila Marjan, Ul. Mikloša Kuzmiča 7,
Murska Sobota, obrtno dovoljenje, št.
000881/1101/00-46/1995, izdano dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnk-117461

Komar Boštjan s. p., Staneta Severja 12,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-7792/2002, izdan dne 21. 9. 2002.
gnl-117560

KOMET INŽENIRING D.O.O., Šmartin-
ska cesta 64, Ljubljana, obrtno dovoljenje,
št. 036651/2170/00-36/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnh-117564

Konc Damjan, Erazmova 25, Postojna,
priglasitveni list, opravilna št. 41-1031/99,
izdan dne 16. 7. 1999. gnd-117793

Lavrenčič Aleš s.p., “A“ bar, Cesta Zore
Perello Godina 2, Koper - Capodistria, pri-
glasitveni list, opravilna št. 17/II/3-997/94.
gng-117790

Mohorič Marija s.p., Bar Ferrum, Ulica
Viktorja Kejžarja 8, Jesenice, priglasitveni
list, opravilna št. 14-1228/01, izdan dne
25. 9. 2001. gnl-117964

Mravljak Darja, Parmova ulica 46, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 25-1255/02,
izdan dne 1. 6. 2002. gne-117692

OPTIKA AUER D.O.O., Orožnova ulica 3,
Maribor, obrtno dovoljenje, št.
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065597/6850/01-74/1997, izdano dne
24. 4. 1997. gnk-117886

Pahič Uroš s.p., Pizzeria-okrepčevalni-
ca Bomba, Črešnjevec 47, Slovenska Bis-
trica, priglasitveni list, opravilna št.
50.1955/01, mat. št. 1579398, izdan dne
21. 9. 2001. gnd-117568

Panijan Peter, C. Gorenjskega odreda
16, Bled, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 015000/3082/00-54/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnv-117800

Pavšič Stanislav s. p., Jelšenik 3, Črno-
melj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
051193/0702/01-15/1996, izdana dne
1. 3. 1996. gnm-117684

Per Jeraj Irena, Pot k Lebici 11, Semič,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0463/94,
izdan dne 1. 8. 1994. gnp-117531

Rajh Rebecca s.p., Ulica Marije Mlinar
15, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0663/98, mat. št. 1340003, izdan dne
1. 12. 1998. gnl-117910

Sever Igor, Branik 26/b, Branik, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
003312/0775/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-117739

Štendler Aldo s.p., Metaloplast, Na Lo-
gu 6, Tolmin, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 004896/126/00-65/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gne-117567

Xhekiqi Limon s.p. - Gostilna Limon, No-
va vas 70, Nova Vas, priglasitveni list, opra-
vilna št. 04-00317/94, izdan dne 8. 11.
1999. gnr-117529

Zapušek Darja s.p., Markovec 14, Stari
trg pri Ložu, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 313-325/94-2, izdana dne 8. 8. 1994.
gnq-117455

Žaren Jože, Vrhulje 7, Krško, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št.
040108/0391/00-29/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnk-117736

ŽGAJNER SERVIS d.o.o., Spodnje Se-
čovo 14, Rogaška Slatina, odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št.
043405/1063/00-64/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnd-117643

Potne listine

Ajanović Roman, Brodarjev trg 4, Ljub-
ljana, potni list, št. P00095523.
gng-117640

Bergant Marko, Dunajska 108, Ljublja-
na, potni list, št. P00027365. gno-117932

Bezenšek Robert, Dolarjeva 24, Celje,
potni list, št. P00676770. gno-117532

Čehovin Sergej, Gozdna pot 6, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 154655, izdala UE Koper. gnl-117935

Činej Boris, Vrtojba, Laze 25/a, Šem-
peter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 153795, izdala UE Nova Gorica.
gnw-117849

Dolenc Jožef, Scopolijeva 15, Ljubljana,
potni list, št. P00275194. gnp-117856

Dolić Vahid, Ul. Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 92379, izdala UE Nova Gorica.
gnw-117724

Fekonja Uroš, Ob gozdu 52, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. P00983890.
gne-117842

Ferlin Minca, Cesta 1. maja 12, Krško,
potni list, št. P00137493. gnm-117859

Flere Miroslav, Letuš 56/a, Šmartno ob
Paki, potni list, št. P00389167. gnt-117727

Frančeškin Mateja, Sela na Krasu 54,
Kostanjevica na Krasu, potni list, št.
P696536. gnn-117733

Gavrić Zdena, Polje, Cesta XII/2, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. P00594594.
gng-117965

Grohar Vukosava, Tuga Vidmarja 2,
Kranj, potni list, št. P00384822.
gnd-117718

Jakomin Julijan, Lucija, Pot k izviru 2,
Portorož - Portorose, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 16876, izdala UE Piran.
gnk-117536

Janković Katarina, Jamova cesta 60,
Ljubljana, potni list, št. P00539505.
gnl-117860

Jeršič Milan, Nadvozna cesta 6, Celje,
potni list, št. P00202821. gnw-117899

Keber Robert, Presladol 34, Brestani-
ca, potni list, št. P00328629. gnq-117855

Kopač Boštjan, Smetanova 90, Maribor,
potni list, št. P00290766. gni-117763

Kos Zvonka, Cesta v Mestni log 40/a,
Ljubljana, potni list, št. P00121343.
gne-117817

Kragelj Tatjana, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, potni list, št. P 00009611.
gnt-117602

Kurtović Zlatan, Bazoviška 17, Koper -
Capodistria, potni list, št. P00634358.
gny-117722

Lever Rolanda, Gosposvetska cesta 51,
Maribor, potni list, št. BA 371550.
gnu-117876

Lovec Aleksander, Volčja Draga 10/a,
Volčja Draga, potni list, št. P00006934.
gnm-117509

Nešović Branimir, Poljane 58, Poljane
nad Škofjo Loko, potni list, št. P00157682.
gnb-117845

Paškulin Barbara, Vrtojba, Ul. 9. sep-
tembra 177, Šempeter pri Gorici, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 158962, izdala
UE Nova Gorica. gni-117538

Pavlič Klemen, Suhadole 61/g, Komen-
da, potni list, št. P00790932. gnu-117626

Pirnat Vida, Drabosnjakova 3, Maribor,
potni list, št. P00823382. gnr-117754

Pokleka Marjeta Natalija, Goriška ul. 2,
Celje, potni list, št. P00262232.
gnu-117751

Predić Žarko, Gosposvetska cesta 5,
Maribor, potni list, št. P00372297.
gnu-117651

Pusovnik Karmen, Ulica Sallaumines 8,
Trbovlje, potni list, št. P000790604.
gnz-117671

Silič Maja, Bilje 184/a, Renče, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 165219, izdala
UE Nova Gorica. gnv-117850

Sivec Radovan, Smast 9/a, Kobarid,
maloobmejno prepustnico, št. AI 35042,
izdala UE Tolmin. gnc-117544

Skočir Miha Gašper, Mašera Spasičeva
3, Ljubljana, potni list, št. P00533034.
gnp-117981

Slamič Janko, Javorniška ulica 2, Pivka,
potni list, št. P00604189. gnl-117764

Šinkovec Tina, Vodnikova 6, Grosuplje,
potni list, št. P00267721. gng-117890

Toman Irma, Lepi pot 14/a, Ljubljana,
potni list, št. P00551742. gnb-117820

Tul Erik, Polje 15/a, Izola - Isola, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 1341, izdala
UE Izola. gng-117740

Udovič Boštjan, Parecag 68/a, Sečov-
lje - Sicciole, potni list, št. P00633540.
gnz-117846

Vujin Branislav, Brilejeva 6, Ljubljana,
potni list, št. P00610654. gnw-117924

Žele Primož, Pivška 1/a, Postojna, potni
list, št. P00847573. gnf-117466

Osebne izkaznice

Adamič Tanja, Prekomorskih brigad 8,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 285324.
gnx-117448

Adamlje Luka, Metnaj 6, Ivančna Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 1222539.
gns-117928

Amon Greta, Olimje 24, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 1573359.
gni-117638

Anterić Aleksandra, Lukovica 77, Luko-
vica, osebno izkaznico, št. 1111173.
gnr-117879

Artnik Matej, Breg pri Polzeli 13, Polze-
la, osebno izkaznico, št. 138721.
gnq-117955

Babić Goran, Gerbičeva 21, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 860283.
gnp-117706

Bajt Mateja, Zagradec 5, Zagradec, ose-
bno izkaznico, št. 1455592. gny-117697

Baša Vinko, Stritarjeva 32, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 321319.
gnf-117753

Baša Zalka, Stritarjeva 32, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 1110369.
gnt-117752

Baumgarten Rok, Ptujska 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 523791. gnk-117511
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Belič Franc, Žabnica 52, Notranje Gori-
ce, osebno izkaznico, št. 493889.
gnr-117954

Bencik Geza, Lešče 9, Moravske Topli-
ce, osebno izkaznico, št. 1357887.
gnp-117556

Bertalanič Emilija, Rožanska 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 593926.
gnt-117452

Bizjak Mirko, Vir, Koliška ulica 8, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 001016248.
gnk-117486

Bohorč Martin, Dobrova 35, Senovo,
osebno izkaznico, št. 229897. gni-117863

Boršič Alen, Cankarjeva 9, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 1567975.
gnp-117506

Bračko Franc, Maroltova 41/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1556873.
gnh-117639

Bratuš Marija, Laze 7, Kranj, osebno iz-
kaznico, št. 725914. gnc-117494

Bratuša Branislav, Ihova 63, Benedikt,
osebno izkaznico, št. 728200. gnu-117601

Cesar Marija, Lončarjev dol 31, Sevni-
ca, osebno izkaznico, št. 648212.
gnv-117500

Colarič Gregor, Orehovec 37, Kostanje-
vica na Krki, osebno izkaznico, št. 192962.
gnn-117808

Čas Mitja, Pod graščino 2, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 968625.
gno-117832

Černilogar Romana, Erbežnikova 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 356301.
gnd-117893

Čuden Metod, Jamova cesta 46, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 6833.
gno-117807

Danko Franc, Betnavska cesta 83, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 386968.
gne-117642

Davidović Biljana, Sela 3, Dolenjske To-
plice, osebno izkaznico, št. 61927.
gng-117840

Debenjak Stanislava, Trg celjskih kne-
zov 7, Celje, osebno izkaznico, št. 122049.
gnz-117496

Dolinšek Sabina, Brode 24, Vransko,
osebno izkaznico, št. 336908.
gnp-117906

Doplihar Klemen, Kidričeva 16, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1134854.
gnj-117937

Duh Tjaša, Zg. Duplek 81, Spodnji Du-
plek, osebno izkaznico, št. 1264488.
gnc-117744

Duhovnik Antonija, Gorenjska cesta 22,
Medvode, osebno izkaznico, št. 531608.
gnh-117514

Erjavec Jožef, Vino 28, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 1515703. gnj-117812

Erman Tadej, Šentjanž 92, Šentjanž,
osebno izkaznico, št. 4574. gne-117742

Gavez Blaženka, Drenovec 2, Zavrč, ose-
bno izkaznico, št. 400326. gnq-117830

Godeša Gregor, Poljanski nasip 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 225861.
gno-117882

Goljevšček Irena, Reška 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 437930.
gng-117590

Gomzej Teja, Prešernova 16, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 68693. gnl-117760

Gorenjec Marjeta, Herbersteinova 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1246910.
gnd-117543

Gradišar Lucya, Srednjevaška ulica 62,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 681926.
gnw-117824

Gros Avguštin, Zabukovica 146, Griže,
osebno izkaznico, št. 1440089.
gny-117872

Grubelnik Rafko, Vuhred 132, Vuhred,
osebno izkaznico, št. 1010910.
gnq-117505

Habjanič Jožica, Lancova vas 28/a, Vi-
dem pri Ptuju, osebno izkaznico, št.
206884. gnj-117737

Hafnar Blaž, Tavčarjeva 23, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 12823429.
gnf-117741

Hafner Monika, Ulica Koroškega bata-
ljona 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1053149. gnc-117619

Halužan Nives, Rimska cesta 6, Šempe-
ter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
360930. gnw-117874

Hočevar Boštjan, Hruševka 1/a, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 125287.
gnl-117810

Horvat Ana, Brezovica 9/a, Materija, ose-
bno izkaznico, št. 1080021. gnq-117905

Hren Vera, Na gmajni 4, 3202 Ljubeč-
na, osebno izkaznico, št. 1163913.
gnf-117941

Hudorovac Stanko, Gorica 40, Lesko-
vec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
188761. gnp-117756

Hvalec Peter, Gabrnik 48, Juršinci, ose-
bno izkaznico, št. 374297. gnn-117908

Ilovar Gregor, Kleče pri Dolu 23, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 394422.
gnu-117976

Ivanuša Sabina, Plešivica 14, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 935773. gny-117551

Jager Mitja, Orle 27, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 1035260. gne-117967

Jakovac Igor, Balos 3, Tržič, osebno iz-
kaznico, št. 27536. gnd-117518

Jamnikar Sonja, Cesta na vrtače 14, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 816114.
gnw-117949

Jamšek Matjaž, Zdole 72, Krško, ose-
bno izkaznico, št. 404061. gnr-117854

Jančigaj Boris, Polje, Cesta XLVI/3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1080307.
gni-117688

Janša Marija, Ribno, Savska 22, Bled,
osebno izkaznico, št. 181180. gnf-117541

Janžekovič Vito, Moravci v Sl. Goricah
74, Mala Nedelja, osebno izkaznico, št.
269285. gnv-117550

Jeleč Atić Ivan, Gradišče 5, Sežana,
osebno izkaznico, št. 363908. gnl-117610

Jelen Polonca, Sončna ulica 32, Šem-
peter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 381728. gnd-117493

Jensterle Franc, Sajovčevo naselje 56,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 503131.
gnh-117939

Jovan Gregor Janko, Erjavčeva cesta 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1135606.
gny-117972

Juhant Janez, Jarška cesta 29, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 1016031.
gnw-117599

Juhart Špela, Pobrež 31, Slovenske Ko-
njice, osebno izkaznico, št. 406454.
gnu-117901

Jurše Rok, Nušičeva ulica 2/b, Celje,
osebno izkaznico, št. 153604. gny-117647

Kac Severin, Šentjanž 30, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 544136. gnf-117866

Kajič Veronika, Žlebej 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 775714. gnh-117839

Kardinar Jasmina, Lutverci 49, Apače,
osebno izkaznico, št. 828868. gni-117838

Kaube Gorazd, Spodnji Slemen 75, Sel-
nica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
143364. gnv-117700

Kern Gregor, Hrastje 25, Kranj, osebno
izkaznico, št. 918729. gnj-117637

Klarica Elvis, Cesta na Markovec 19, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
347376. gnj-117537

Klemenčič Darja, Kajuhova 44, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 986595.
gni-117588

Kos Boštjan, Cesta 4. julija 40, Krško,
osebno izkaznico, št. 636587. gno-117757

Kos Zvonka, Cesta v Mestni log 40/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 453571.
gnd-117818

Kosev Leskovšek Emilija, Majde Vrhov-
nikove 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1627128. gnk-117711

Košir Tomaž, Na Kresu 16, Železniki,
osebno izkaznico, št. 1065877. gnf-117516

Kovačič Stanka, Senik 31, Sveti Tomaž,
osebno izkaznico, št. 1020669.
gne-117517

Krajnik Danijel, Svetinova 22, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 426159. gnr-117504

Krasnić Albert, Neubergerjeva 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 875814.
gni-117938

Krevelj Anita, Vranje 16, Sevnica, ose-
bno izkaznico, št. 251775. gnb-117745

Krkovič Marija, Boršt 9, Cerklje ob Krki,
osebno izkaznico, št. 82780. gny-117522
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Kropf Miran, Vinogradna 2, Zreče, ose-
bno izkaznico, št. 1305740. gni-117463

Kuhar Primož, Polica 20, Naklo, ose-
bno izkaznico, št. 1199611. gnp-117956

Kukman Marjan, Herinja vas 1/a, Oto-
čec, osebno izkaznico, št. 416061.
gnc-117519

Kukovič Franc, Razgor 6, Vojnik, ose-
bno izkaznico, št. 93729. gnt-117502

Kuzma Marija, Dvorakova 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 288143. gnx-117623

Langenfus Janez, Ulaka 8, Velike La-
šče, osebno izkaznico, št. 209664.
gnh-117664

Langus Katarina, Planinska pot 34, Kri-
že, osebno izkaznico, št. 986127.
gnh-117864

Lazar Ivan, Volkmerjeva cesta 23, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 323117. gni-117738

Lazarević Đorđo, Prešernova 25/c, Ilir-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št.
1192793. gnk-117836

Leskovšek Robert, Keršičeva 29/a, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 314343.
gne-117542

Lešnik Slavko, Ranče 10, Fram, osebno
izkaznico, št. 209573. gnb-117645

Logar Matej, Ulica herojev Mašere in
Spasića 4, Maribor, osebno izkaznico, št.
298273. gnu-117526

Magajna Lucija, Mihov štradon 19, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 451456.
gni-117613

Magdalenc Bojan, Žegar 17, Prevorje,
osebno izkaznico, št. 1535654.
gng-117865

Majdič Žiga, Zariška ulica 2, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 61234. gne-117871

Mamilović Valter, Seča 51, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 1061213.
gnp-117606

Manevski Vanja, Černigojeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1603379.
gnt-117527

Marega Ana Ajvi, Mlinska pot 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 140386.
gnr-117979

Martinjak Andreja, Tržaška cesta 202,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1025866.
gnh-117814

Mastnak Stanka, Cerovec 23, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 968784.
gne-117492

Mataj Etelka, Murski Črnci 27/b, Tišina,
osebno izkaznico, št. 708265. gnx-117548

Matjaž Kaja, Nussdorferjeva 17, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1259062.
gno-117907

Matjaž Vladimir, V Kladeh 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 324910.
gnd-117593

Maučec Borut, Avsečeva ulica 16, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 764234.
gns-117553

Meža Majda, Uriskova ulica 35, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1302563.
gnz-117946

Mežnar Auguštin, Rošpoh 4, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 379868. gnb-117495

Mirtič Marija, Srednji Globodol 11, Mir-
na Peč, osebno izkaznico, št. 228963.
gng-117540

Mitkovič Milka, Glinškova ploščad 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1001178.
gnm-117809

Mivšek Maja, Grajska pot 2, Logatec,
osebno izkaznico, št. 286215.
gnm-117984

Močnik Angela, Janeza Mežana 24, Cer-
klje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1091219. gnp-117581

Mokič Melita, Kališka 21, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1408105. gnh-117889

Možič Monika, Kerenčičev trg 8, Ormož,
osebno izkaznico, št. 943625. gnk-117561

Nešović Branimir, Poljane 58, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
754672. gnc-117844

Ocvirk Ervin, Miklošičeva ulica 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 148435. gnj-117587

Odar Jožefa, Polje 21, Bohinjska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 871211.
gnt-117827

Okorn Božidar, Levstikova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 402171. gnu-117451

Oražem Marija, Runarsko 7, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 778304.
gno-117982

Orlačnik Boštjan, Planina na Pohorju 26,
Zreče, osebno izkaznico, št. 37110.
gno-117857

Pakiž Magda, Levstikova 27, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 77746. gnh-117539

Paš Boris, Cesta na Markovec 65, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
490157. gnh-117968

Pavlič Klemen, Suhadole 61/g, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 277078.
gnv-117625

Pečaver Matjaž, Maroltova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1358983.
gnw-117699

Perant Mina, Žagarska pot 5, Lovrenc
na Pohorju, osebno izkaznico, št. 879189.
gnd-117743

Perko Jasmina, Zg. Voličina 97, Voliči-
na, osebno izkaznico, št. 11136.
gnz-117546

Pertovt Stanislav, Banjšice 107, Grgar,
osebno izkaznico, št. 1443038.
gnb-117545

Pestotnik Ivana, Klenik 4, Vače, osebno
izkaznico, št. 1214398. gnr-117604

Peterka Magda, Dolsko 51/a, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 751762.
gnm-117934

Petrej Dušan, Pameče 252, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 1123848.
gny-117547

Plesnik Tanja, Vrunčeva ulica 2, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 163626.
gnp-117831

Plestenjak Boštjan, Rimska cesta 41,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 803053. gne-117767

Podpadec Marjan, Srednik 3, Šen-
tjanž, osebno izkaznico, št. 858471.
gnd-117618

Pogačar Boštjan, Trboje 85, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 216651. gnl-117510

Potočnik Vesna, Kandijska 23, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 815437.
gnw-117549

Prelog Tomaž, Pirnatova 31, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1021887.
gnx-117648

Purić Sandi, Smrtnikova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 394046.
gnk-117586

Pušnar Ivan, Dol. Cerovo 45, Kojsko,
osebno izkaznico, št. 336504.
gnx-117723

Radošević Maja, Gornje Lepovče 8, Ri-
bnica, osebno izkaznico, št. 365972.
gnq-117709

Riedl Tomaž, Ob železnici 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1454191.
gnu-117951

Rigler  Ivan,  Brnčičeva  ulica  2,  Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 310411.
gnr-117904

Rogelj Jožica, Ravne 32, Cerklje na Go-
renjskem, osebno izkaznico, št. 896594.
gnd-117468

Romić Romano, TKO 52, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 432979. gnh-117589

Sabotin Andrej, Prosenjakovci 87, Pro-
senjakovci - Partosfalva, osebno izkaznico,
št. 1111170. gnq-117555

Samobor Vesna Marija, Ljubljanska ce-
sta 13/b, Trzin, osebno izkaznico, št.
1598234. gnh-117714

Scagnetti  Lia,  Slovenska  30,  Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 801854.
gnq-117930

Sedej Nataša, Smrtnikova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 227173.
gns-117828

Sekol Marija, Tomšičeva 46, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 454820.
gnm-117734

Setničar Tomaž, Dolenja vas pri Polho-
vem Gradcu 18/a, Polhov Gradec, osebno
izkaznico, št. 183275. gnc-117869

Sevšek Janez, Predel 14/a, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 868662.
gnk-117611

Slana Boštjan, Polenci 9, Polenšak, ose-
bno izkaznico, št. 197511. gnl-117835

Smilovič Bruno, Brezovica 20, Grači-
šče, osebno izkaznico, št. 1136530.
gns-117603

Smisl Jože, Migojnice 25, Griže, ose-
bno izkaznico, št. 595800. gnk-117761



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 40-41 / 5. 5. 2003 / Stran 2347

Sraka Valentina, Lipovci 164/a, Beltin-
ci, osebno izkaznico, št. 1517353.
gnf-117841

Stanković Milorad, Gresovščak 7, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 497215.
gnr-117554

Starbek Marija, Prešernova 9, Dob, ose-
bno izkaznico, št. 1088127. gnh-117489

Sval Ivan, Velika dolina 3, Jesenice na
Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
1284245. gnw-117749

Šenica Anka, Meniška vas 27/a, Dolenj-
ske Toplice, osebno izkaznico, št.
1188369. gnm-117834

Šinkovec Tina, Vodnikova 6, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 1449400.
gnf-117891

Šipek Albert, Badovinčeva 10, Laško,
osebno izkaznico, št. 1156319. gnn-117883

Šmid Gaber, Potoče 34, Preddvor, ose-
bno izkaznico, št. 175296. gnt-117902

Špeh Darij, Sečovlje 123, Sečovlje - Sic-
ciole, osebno izkaznico, št. 1024843.
gnj-117837

Šubic Tjaša, Zariška 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 725253. gnm-117634

Šuen Žan, Kerenčičev trg 8, Ormož, ose-
bno izkaznico, št. 1007788. gnn-117562

Tičar Marija, Breška pot 10, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 426838.
gnd-117943

Toplišek Zoran, Pod Gorico 1, Štore,
osebno izkaznico, št. 184034. gns-117653

Tovornik Lučka, Kersnikova cesta 8, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 543900.
gnn-117858

Tratar Anton, Šujica 29, Dobrova, ose-
bno izkaznico, št. 1140253. gnb-117895

Turk Mateja, Tolsti vrh 5, Šentjernej, ose-
bno izkaznico, št. 1480905. gnz-117721

Tuta Angela, Viška 49/aIII, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 963796.
gne-117592

Ušaj Damijan, Selo 13/a, Črniče, ose-
bno izkaznico, št. 1111480. gno-117607

Valda Franci, Obrežje 10, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 1371630. gnt-117852

Vekić Ivica, Celjska 33, Rogatec, ose-
bno izkaznico, št. 1528216. gng-117465

Velušček Nejc, Ulica 25. maja 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 395854.
gni-117663

Vesel Oliver, Žorgova 82, Ljubljana-Čr-
nuče, osebno izkaznico, št. 241744.
gne-117821

Vidic Leon, Rimska 10, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 122206. gnb-117620

Vujčić Sabina, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1562037.
gne-117717

Zagoričnik Filip, Šolska ulica 25, Šem-
peter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 324938. gnv-117650

Zember Marjeta, Glavni trg 32, Muta,
osebno izkaznico, št. 753203.
gnn-117658

Zver Andrej, Ulica Štefana Raja 10, Tur-
nišče, osebno izkaznico, št. 968391.
gnf-117491

Žagar Ivka, Trava 29, Draga, osebno iz-
kaznico, št. 212198. gnl-117635

Žmavc Ivana, Bočna 62, Gornji grad,
osebno izkaznico, št. 660475. gns-117853

Vozniška dovoljenja

Ambrož Marko, Šmartinska cesta 135,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065360, reg. št. 210137, izdala UE
Ljubljana. gnv-117450

Andrejc Aleksandra, Vilfanova 8, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8528, izdala UE Piran.
gnp-117681

Bajc Matjaž, Kandijska 23, Novo mesto
- Krka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4900, izdala UE Metlika. gns-117478

Bajt Mateja, Zagradec 5, Zagradec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1556603,
reg. št. 21223, izdala UE Grosuplje.
gnz-117696

Bizjak Mirko, Vir, Koliška ulica 8, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 00758242, reg. št. 20024, izdala UE
Domžale. gnl-117485

Blatnik Anton, Hubadova ulica 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1526025, reg. št. 248214, izdala UE
Ljubljana. gnb-117945

Blaznik Jošt, Šentilj 63, Mislinja, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 16832.
gnj-117787

Bolčina Gabrijela, Mrakova ulica 9, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, št. S 533593, reg.
št. 5524. gnv-117750

Brborović Anđelko, Špikova ulica 14,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1155490, reg. št. 15988, izdala UE
Kranj. gng-117515

Bremec Jožko, Lokovec 141, Čepovan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40853.
gnt-117777

Cetinski Tjaša, Vodnikovo naselje 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1779066, reg. št. 187568, izdala UE
Ljubljana. gnd-117693

Cigrovski Boris, Cesta na postajo 3, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
A do 350 ccm, BGH, št. S 1366497, reg.
št. 152383, izdala UE Ljubljana. gnz-117971

Čas Mitja, Pod graščino 2, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16310. gnl-117785

Čuden Metod, Jamova cesta 46, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1041772, reg. št. 150400, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-117806

Danko Franc, Betnavska 83, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1569958, reg. št. 8708, izdala UE Mari-
bor. gnl-117885

Debenjak Damjana, Kozana 89/a, Do-
brovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 44768, izdala UE Nova Gorica.
gnx-117598

Deželak Mateja, Lože 1, Rimske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1060068. gnm-117884

Dežman Rok, Štrafelova ul. 9, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 42303,
izdala UE Ptuj. gnt-117477

Dobnik David, Pongrac 5/d, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 47635,
izdala UE Žalec. gnj-117641

Dolgan Katarina, Ob Hublju 5, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1156960, reg. št. 15261, izdala UE Ajdov-
ščina. gns-117557

Dravšnik Silva, Osojnik 4, Semič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13637,
izdala UE Črnomelj. gnz-117746

Drugovič Janez, Migojnice 4/c, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1562715, izdala UE Žalec. gnc-117594

Džafić Emsad, Zaloška cesta 210, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1567489, reg. št. 193829, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-117921

Đipalo Aleksandar, Prešernova cesta
10/a, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1300944, reg. št. 26547, izdala UE
Radovljica. gng-117815

Erjavec Jožef, Vino 28, Škofljica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1101310,
reg. št. 19526, izdala UE Gorusplje.
gnk-117811

Ferk Klavdija, Žiče 6/a, Loče pri Poljča-
nah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10773. gnh-117789

Flere Miroslav, Letuš 56/a, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, iz-
dala UE Žalec. gnu-117726

Flis Davorin, Trg 52, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11818, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnx-117773

Fridau Zdenko, Kovaška cesta 25, Vita-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 13480, izdala UE Slovenske Konjice.
gnh-117464

Garnuš Jure, Šentjanž nad Dravčami 7,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 11107, izdala UE Radlje.
gnq-117755

Gonc Vida, Rabelčja vas 60, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 18071, izdala
UE Ptuj. gnv-117775

Gradišar Lucya, Srednjevaška ulica 62,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 414102, reg. št. 161389, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-117823

Grein Marko, Seidlova 34, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9010, izdala UE Novo mesto. gnw-117674
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Grgurič Vesna, Lucija, Šolska 11, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8266. gnd-117668

Grm Barbara, Srednja vas v Bohinju 51,
Srednja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1524090, reg. št. 13450.
gnq-117680

Gruden Miran, Ul. Mire Miheličeve 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972444, reg. št. 91671, izdala UE
Ljubljana. gnl-117660

Gumzej Sonja, Prepuž 10, Zgornja Lož-
nica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
20351, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-117474

Halužan Nives, Rimska cesta 6, Šempe-
ter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1400403, izdala UE Žalec.
gnv-117875

Hrastar Darinka, Selo pri Zagorici 11,
Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 36992, izdala UE Novo mesto.
gny-117572

Hren Danijel, Župančičeva 18, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 100988, izdala UE Maribor.
gnb-117670

Hren Vera, Na gmajni 4, 3202 Ljubeč-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20578. gne-117942

Jager Lucija, Štula 5, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1502179, reg. št.
245608, izdala UE Ljubljana. gnn-117558

Jager Mitja, Orle 27, Škofljica, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BCGH, št. S
1613723, reg. št. 257080, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-117966

Jagičič Andrej, Škocjan 12, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29452, izdala UE Koper. gnr-117829

Jamnikar Sonja, Cesta na vrtače 14, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
744145, reg. št. 12545, izdala UE Velenje.
gnx-117948

Jančič Miran, Topolšica 207/b, Sv.troji-
ca v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h, BGH, št. S 1817911, reg.
št. 7087, izdala UE Velenje. gnb-117870

Janković Sašo, Rožna dolina, Cesta
VI/36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1489750, reg. št. 244710, iz-
dala UE Ljubljana. gns-117878

Jelenc Boris, Dolenja vas 78, Selca, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
21981, izdala UE Škoja Loka. gns-117953

Jenko Franci, Gunceljska cesta 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589706, reg. št. 225163, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-117826

Jensterle Franc, Sajovčevo naselje 56,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 85780, reg. št. 1202, izdala UE Kranj.
gne-117917

Jeznik Mihael, Pohorska cesta 101, Vu-
zenica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 8280, izdala UE Radlje.
gnz-117621

Jokić Slađana, Cesta 24. junija 76, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489241, reg. št. 244622, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-117975

Kampus Andrej, Brdce 20, Dol pri Hra-
stniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26665, izdala UE Žalec. gnr-117729

Kandus Noemi, Mlinska pot 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489910, reg. št. 244840, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-117483

Keller Čebašek Ewa, V zatišju 18, Bre-
sternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 877976, reg. št. 58385. gnn-117758

Kerin Laura, Marija Gradec 58, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1317122. gnm-117759

Klavora Irena, Česnikova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631383, reg. št. 139677, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-117605

Klavora Mladen, Česnikova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
849189, reg. št. 119780, izdala UE Ljublja-
na. gnj-117487

Knez Sonja, Jelovo 19, Radeče, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1217305. gnv-117950

Koler Matej, Rožna ulica 2/a, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. S 757205, reg. št.
10061. gnj-117962

Koritnik Janez, Pot Hameršak Emila 5,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 1401, izdala UE Hrastnik.
gnb-117970

Kos Katja, Arclin 42/a, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1144733,
reg. št. 43174. gns-117903

Kos Zvonka, Cesta v Mestni log 40/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 732729, reg. št. 130967, izdala UE
Ljubljana. gnf-117816

Kostanjevec Mitja, Bavdkova ulica 14,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 350
ccm, BFGH, št. S 1543093, reg. št.
34932, izdala UE Kranj. gnd-117918

Kotnik Igor, Stranice 22, Stranice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7221.
gnn-117683

Kovačič Jolanda, Pokopališka ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1800530, reg. št.
254249, izdala UE Ljubljana. gnn-117933

Kovič Vasja, Cesta 24. junija 35, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001893, reg. št. 67491, izdala UE Ljublja-
na. gns-117453

Kralj Marija, Dominkuševa ulica 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1028551, reg. št. 7054, izdala UE Maribor.
gny-117747

Kraševec Jože, Četež pri Turjaku 4, Tur-
jak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1610325, reg. št. 131325, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-117974

Krištof Tatjana, Beograjska ulica 21, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 872400, reg. št. 38921, izdala UE Mari-
bor. gnn-117533

Kšela Frančišek, Drakovci 72, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1783483, reg. št. 3974, izdala UE Ljuto-
mer. gno-117732

Kukovič Franc, Razgor 6, Vojnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1741337, reg. št. 45570. gnu-117501

Laketić Milorad, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 38/2003. gnv-117600

Lazar Brigita, Ulica Marije Hvaličeve 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266482, reg. št. 197374, izdala UE
Ljubljana. gnt-117977

Lever Rolanda, Gosposvetska cesta 51,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 912284, reg. št. 58809, izdala UE Mari-
bor. gnt-117877

Lipicer Alenka, Šmartno 69, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28698.
gnz-117471

Lončarič Igor, Kardeljeva cesta 76, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443023, reg. št. 116133, izdala UE Mari-
bor. gnr-117654

Ložar Alenka, Zaboršt pri Dolu 9, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 113746, reg. št. 215890, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-117694

Lutar Štefan, Žižki 28, Črenšovci, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5119, izda-
la UE Lendava. gnb-117770

Maček Jernej, Dragučova 65/b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1222021, reg. št. 99843, izdala UE Mari-
bor. gny-117947

Mahne Marta, Tatre 39, Obrov, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCDFGH, reg. št.
9966, izdala UE Sežana. gnl-117735

Majdič Žiga, Zariška ulica 2, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1603254,
reg. št. 49643, izdala UE Kranj. gnp-117781

Majer Miroslav, Goričica pri Ihanu 1/c,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 70248, reg. št. 6119, izdala UE Dom-
žale. gnj-117687

Manevski Vanja, Černigojeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1148698, reg. št. 25172, izdala UE
Radovljica. gnv-117525

Marega Ana Ajvi, Mlinska pot 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1565310, reg. št. 247852, izdala UE Ljub-
ljana. gns-117978

Marjanović Ivo, Kališka ulica 18, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
420719, reg. št. 24998, izdala UE Kranj.
gnm-117909

Martinjak Andreja, Tržaška cesta 202,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1565810, reg. št. 196044, izdala UE
Ljubljana. gni-117813

Matjašič Franc, Slovenja vas 6, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
6222, izdala UE Ptuj. gnw-117774
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Maučec Borut, Avsečeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1549946, reg. št. 247315, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-117552

Megušar Irena, Maurerjeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584755, reg. št. 44027, izdala UE Ljublja-
na. gni-117963

Mehle Katarina, Ježa 55, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1488073,
reg. št. 244192, izdala UE Ljubljana.
gng-117715

Miklobušec Branko, Plenčičeva 1, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10881, izdala UE Izola. gnq-117730

Milanez Barbara, Rožna dolina, Cesta
VI/6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1492032, reg. št. 114301, iz-
dala UE Ljubljana. gnj-117862

Mišić Miodrag, Ulica bratov Učakar 94,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 974198, reg. št. 3500, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-117887

Mokič Melita, Kališka 21, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1155377,
reg. št. 48066, izdala UE Kranj.
gni-117888

Mrak Marjetka, Verd 34, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 5839, izdala
UE Vrhnika. gno-117507

Munjoz Matjaž, Verdijeva 14, Piran - Pi-
rano, vozniško dovoljenje, kat. HG, reg. št.
11535. gne-117467

Musliu Almir, Letonjeva ulica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1607580, reg. št. 109649, izdala UE Mari-
bor. gnc-117769

Nemec Miha, Pšata 46, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354246, reg. št. 33775, izdala UE Dom-
žale. gni-117892

Nešović Branimir, Poljane 58, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 7315, izdala UE Škofja Loka.
gnd-117843

Oprčkal Katarina, Male Dole 39, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45362.
gnm-117959

Oprešnik Milan, Gmajna 44/g, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 7017, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-117470

Pajek Amanda, Borejci 16, Tišina, vozni-
ško dovoljenje, kat. 40138. gnc-117569

Pavlec Vera, Engelskova 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908460, reg. št. 87996, izdala UE Mari-
bor. gng-117940

Pavlović Dejan, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1596125, reg. št. 256285, izdala UE
Ljubljana. gnc-117969

Petrej Karmen, Ilovca 10/a, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1233136,
reg. št. 36885. gnn-117458

Petric Uroš, Pavšičeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S

1065693, reg. št. 141604, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-117926

Pezdirc Boris, Dobe 28, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3035. gnn-117958

Pintar Janez, Stagne 29, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 868535, reg. št.
23208. gni-117788

Plesnik Tanja, Vrunčeva ulica 2, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15245. gnk-117786

Plestenjak Boštjan, Rimska cesta 41,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. 12732, izdala UE Vrhnika.
gnf-117766

Podpadec Marjan, Srednik 3, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. S 1456640, reg.
št. 12513. gni-117617

Požar Janez, Papirniška ul.15, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17728. gnq-117655

Prebil Matjaž, Imeno 65, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16590,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gno-117632

Predić Žarko, Gosposvetska cesta 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1444476, reg. št. 119131, izdala UE
Maribor. gnt-117652

Prelog Tomaž, Pirnatova 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
439823, reg. št. 98909, izdala UE Mari-
bor. gnw-117649

Primc Milan, Vino 1, Škofljica, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1806445,
reg. št. 7026, izdala UE Grosuplje.
gnb-117595

Pukmeister Štefan, Slatina 7, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1619971, reg. št. 50089.
gnd-117622

Pušnik Romana, Planina 81, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
921651, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnm-117534

Riedl Tomaž, Ob železnici 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1493442, reg. št. 98391, izdala UE Mari-
bor. gnt-117952

Rogina Vlasta, Vrata 2, Muta, vozniško
dovoljenje, št. 5987. gnv-117900

Ružič Damijan, Velika Pirešica 27/g, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1242215, izdala UE Žalec. gnk-117636

Samobor Vesna Marija, Ljubljanska ce-
sta 13/b, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. A-
50km/h BGH, št. S 1748538, reg. št.
39238, izdala UE Domžale. gni-117713

Setničar Tomaž, Dolenja vas pri Polho-
vem Gradcu 18/a, Polhov Gradec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1370109, reg. št. 183564, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-117868

Simeunović Mojca, Dupleška cesta 311,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1378672, reg. št. 114033, izdala UE Ma-
ribor. gnl-117585

Stamenković Ljuba, Ulica Moše Pijada
23/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 878902, reg. št. 85084, izdala
UE Maribor. gnw-117624

Stamenković Miladin, Ulica Moše Pijada
23/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 440779, reg. št. 11019, iz-
dala UE Maribor. gnr-117633

Šabec Andreja, Zagorje 102/c, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4716.
gnv-117779

Šalamon Sergej, Stantetova ulica 16, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
676845, reg. št. 23810, izdala UE Velenje.
gnl-117960

Šef Jože, Kamence 16, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
1415, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-117701

Šinko Jože, Zdole 11, Zdole, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 5635.
gns-117528

Šinkovec Julijana, Rovte 112/a, Rovte,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
2533, izdala UE Logatec. gno-117457

Štelcer Peter, Štuki 19, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 31035, izdala UE
Ptuj. gnm-117784

Štorgel Milan, Luče 96, Luče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6072, izda-
la UE Mozirje. gng-117490

Štuhec Andreja, Senik 10, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12154, izdala UE Ormož. gnb-117570

Šubic Tjaša, Zariška 8, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 227466, reg.
št. 40541, izdala UE Kranj. gnm-117609

Šuta Nataša, Šober 35/a, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1544563, reg. št. 94575, izdala UE Mari-
bor. gne-117867

Ternovec Alenka, Kvedrova cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433758, reg. št. 170231, izdala UE
Ljubljana. gnq-117805

Torkar Vili, Grgarske ravne 12/a, Grgar,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39223,
izdala UE Nova Gorica. gnu-117776

Trajkova Monika, Predjamska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1567401, reg. št. 236090, izdala UE
Ljubljana. gnp-117881

Trpin Janez, Dominkuševa ulica 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
494958, reg. št. 1607, izdala UE Maribor.
gnx-117748

Turšič Vojka, Reška ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886638, reg. št. 70365, izdala UE Ljublja-
na. gnk-117861

Tuš Nina, Zagojiči 15/a, Gorišnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43750,
izdala UE Ptuj. gnx-117673

Ukmar Teja, Tavčarjeva 1/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001424106, izdala UE Jesenice.
gnc-117919
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Ušaj Damijan, Selo 13/a, Črniče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1210923,
reg. št. 9524, izdala UE Ajdovščina.
gnn-117608

Viler Damjan, Ulica Bogomira Magajne
10, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 40652, izdala UE Koper.
gnb-117920

Vlachy Nina, Ulica bratov Učakar 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1551284, reg. št. 247566, izdala UE
Ljubljana. gng-117690

Vodopivec Davorin, Prešernova 2, Dor-
nberk, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
35334, izdala UE Nova Gorica.
gno-117782

Zagoričnik Filip, Šolska ulica 25, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. ABFGH, št. S 1411531, izdala UE
Žalec. gnx-117498

Zanoškar Matjaž, Celovška cesta 480/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1103522, reg. št. 20823, izdala UE
Ljubljana. gnc-117819

Završnik Robert, Birna vas 14, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. S 590964, reg. št.
7665. gnv-117454

Zindovič Radosav, Ulica 1. avgusta 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1672546, reg. št. 57630.
gnz-117571

Žonta Pegan Lilijana, kidričeva 28/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 31181, izdala UE Nova Gorica.
gns-117778

Župevec Štefan, Šentjernejska cesta 2,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 31580, izdala UE Novo me-
sto. gnn-117783

Zavarovalne police

Arh Aleš, Čemšenik 8, Čemšenik, zava-
rovalno polico, št. 545061, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. gnp-117631

Babič Gregor, Pirčenbreg 57, Globoko,
zavarovalno polico, št. 497781, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gns-117678

Borošak Dejan, Drenikova 33, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 491941, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-117923

Božičnik Gregor, Gabrje 49, Dobrova,
zavarovalno polico, št. 514011, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnz-117646

Burja Terezija, Kokarje 50, Nazarje, za-
varovalno polico, št. 0493422, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnh-117914

Cerkvenik Vladimir, Dunajska cesta 234,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
1049777, izdala zavarovalnica Adriatic d.d.
gnp-117931

Frlič Mirko, Oprešnikova 6, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 870572, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gnr-117579

Glazer Robert, Gradac 133, Gradac, za-
varovalno polico, št. 00101459301, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnc-117794

Jerman Jože, Ločka cesta 8, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0928224, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gnc-117469

Kastelic Robert, Ulica Dolenjskega odre-
da 18, Ivančna Gorica, zavarovalno polico,
št. AO 490223, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnk-117936

Kočevar Jože, Trg komandanta Staneta
5, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101241579, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnu-117630

Kodrič Bojan, Ulica Milana Majcna 49,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 876297,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnx-117898

Malavašič Tadej, Kajuhova ulica 12, Žiri,
zavarovalno polico, št. AO 412901, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-117791

Mes Dušan, Dvor pri Polhovem Gradcu
34, Polhov Gradec, zavarovalno polico, št.
420639, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnm-117584

Mikša Roman, Bistriška cesta 73, Po-
ljčane, zavarovalno polico, št. AO 489238.
gnj-117462

Napotnik Branko, Adamičeva ulica 1,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 899438,
izdala zavarovalnica Tilia. gnn-117708

Okiljevič Zorka, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
501001, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gny-117672

Petric Uroš, Pavšičeva ulica 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00101531179,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-117927

Podobnik Minka, Kogovškova ulica 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101558864, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnc-117944

Šuster Anton, Vodnikova 3, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0878720, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnc-117669

Tomkiewicz Marjan, Vojkova 91, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 876294, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-117627

Zadnik Irena, Pregarje 43, Obrov, zava-
rovalno polico, št. 1132371, izdala zavaro-
valnica Adriatic. gns-117803

Spričevala

Bizjak Tomislav, Fijeroga 4, Šmarje, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Koper.
gnf-117916

Božić Rade, Dolenjska cesta 56, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1983. gnn-117508

Brajnik Vinko, Sv. Danijel 29, Trbonje,
diplomo št. 750/II, izdala Srednja kmetij-

ska šola Maribor, dne 18. 5. 1987.
gnw-117499

Cerar Jelka, Senožeti 90, Dol pri Ljub-
ljani, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdana leta 1988.
gnf-117716

Doljak Nejc, Kettejeva 12, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 7 razreda OŠ Riharda
Jakopiča v Ljubljani. gnx-117698

Draginc Jože, Konec 11, Novo mesto,
spričevalo o končani OŠ Stopiče, izdano
leta 1981. gnx-117473

Erić Snežana, Jenkova 19, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Slovenj Gradec, izdano leta 1999.
gni-117513

Horvat Barbara, Črešnjevec 101, Slo-
venska Bistrica, spričevalo o končani OŠ
Črešnjevec - Slovenska Bistrica.
gnr-117679

Joković Mihajlo, Ulica bb, Zvornik, BIH,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Ajdovščina, Poklicne gradbene šole
Ajdovščina, poklic tesar, izdano 14. 6.
1977. gnc-117894

Klenovšek Branka, Roška ulica 5/b, Ma-
ribor, maturitetno spričevalo II. Gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1995. gny-117497

Korlat Samir, Ob sotočju 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Centra strokovnih šol
in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1993. gni-117488

Kralj Nada, Mezgovci ob Pesnici 11/a,
Dornava, Poklicne šole za prodajalce, izda-
no 13. 6. 1980, na ime Herga Nada.
gnu-117476

Krivec Nika, Zagorica 7, Videm-Dobrepo-
lje, indeks, št. 29005162, izdala Naravoslov-
natehnična fakulteta v Ljubljani. gnf-117666

Lesjak Alenka, Florjana Pohlina 1, Ža-
lec, diplomo Srednje pedagoške šole v Ce-
lju, izdana leta 1990. gnv-117475

Mavser Anton, Trška gora 61, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 6403, iz-
dal ŠC Boris Kidrič Celje, smer avtomeha-
nik. gne-117771

Merjasec Pavlič Jana, Gradež 43, Tur-
jak, indeks, št. 20800004, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani na ime Merjasec Jana.
gnf-117591

Mertik Brigita, Gomilica 26, Turnišče,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske
šole Rakičan, izdano leta 1990 in 1991,
izdano na ime Bohnec Brigita. gnf-117720

Miglič Alojzija, Metnaj 12, Ivančna Gori-
ca, spričevalo Šmartno pri Litiji, izdano na
ime Pivec Alojzija. gnx-117573

Mikek Jože, Cesta na Vrhe 32, Mozirje,
spričevalo o končani OŠ Mozirje, izdano
leta 1981. gnu-117676

Miklavčič Lidija, Loka 117, Loka pri Žu-
smu, spričevalo 3. letnika SFTSPŠ Celje,
izdano leta 1996. gng-117565

Miklavčič Lidija, Loka 117, Loka pri Žu-
smu, spričevalo 4. letnika SFTSPŠ Celje,
izdano leta 1997. gnf-117566
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Mikloška Stjepan, Goričan, Hrvaška,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šo-
le Ivana Kavčiča v Ljubljani. gnx-117848

Miletič Klara, Cesta na Svetje 5, Medvo-
de, indeks, št. 20980176, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnq-117530

Miloševič Stanoje, Radonjica, ZRJ, spri-
čevalo 6., 7. in 8. razreda OŠ Prežihov Vo-
ranc v Ljubljani, izdano leta 1973, 1974 in
1975. gno-117582

Mrzel Marko, Sallaumines 5/b, Trbov-
lje, obvestila o uspehu 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole za elektrotehniko in gostinstvo
v Zagorju ob Savi, izdana leta 1993/94,
1994/95 in 1995/96. gnq-117580

Navodnik Bojan, Tomšičeva 47, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole v Mariboru, izdano leta
1982/83 in 1983/84. gnu-117576

Okorn Danica, Donova cesta 10, Med-
vode, maturitetno spričevalo Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1977, izda-
no na ime Gajanić Danica. gnp-117456

Prešeren Anton, Gorica 17, Radovljica,
spričevalo za voznika motornih vozil št. 98,
izdano 21. 12. 1974. gnw-117799

Pristovšek Jolanda, Derčeva ulica 37,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1979/80, 1980/81, 1981/82 in
1982/83, izdano na ime Pribošič Jolanda.
gnz-117596

Sztyc Mišel, Vinka Vodopivca 115, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Go-
stinske in turistične šole Izola, izdano leta
1997. gnp-117731

Šteklič Sebastijan, Leskovec 24/a, Ško-
fja vas, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole Sevnica, poklic frizer, izdano leta
2000. gnv-117825

Štih Andrej, Klemenčičeva 16, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za elektro-
tehniko Šentvid, izdana leta 1987.
gnw-117574

Tavčar Anja, Cesta na Bokalce 22/a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gno-117707

Topolovec Janez, Ižanska cesta 206/b,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 4. letnika Srednje grad-
bene tehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1976, 1977, 1978 in 1979. gnj-117662

Toškan Dejan, Vanganel 40, Koper - Ca-
podistria, spričevalo o zaključnem izpitu
STKŠ Koper, mehanik vozil in voznih sred-
stev, izdana 26. 6. 1997. gnx-117798

Vesel Maša, Breg ob Savi 97, Mavčiče,
spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Orehek.
gnp-117481

Vesel Matija, Breg ob Savi 97, Mavčiče,
spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Orehek.
gno-117482

Vinšek Nataša, Vas 18, Podvelka, spri-
čevalo o končani OŠ Brezno Podvelka, iz-
dano leta 1989. gng-117765

Vodopivec Stane, Veliki Slatnik 17, No-
vo mesto, spričevalo o končani OŠ Center
Novo mesto, izdano leta 1983. gnv-117725

Ostali preklici

Adamič Tanja, Prekomorskih brigad 8,
Izola - Isola, študentsko izkaznico, št.
26631, izdala Visoka upravna šola v Ljub-
ljani. gnw-117449

Adamlje Luka, Metnaj 6, Ivančna Gori-
ca, dijaško izkaznico, izdala Srednja grad-
bena in geodetska šola Ljubljana.
gnr-117929

Andoljšek Petra, Hrovača 30, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 01061292, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnn-117512

AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p.,
Adamičeva 57, Grosuplje, italijansko CEMT
dovolilnico št. 10029. gnf-117616

AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p.,
Adamičeva 57, Grosuplje, CEMT št. 152.
gnu-117851

Berk Vincenc, Cesta na Boč 34, Roga-
ška Slatina, izkaznico vojnega veterana, št.
6554. gng-117665

Bitenc Marko, Kersnikova 5, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-2333/09-95, VČ-1873/98.
gnh-117614

Bukovec Jožef, Gabersko 22, Trbovlje,
hranilno knjižico št. 02208, izdala Zasav-
ska HKS p.o. Zagorje. gnd-117768

Burja Aleš, Jesenice na Dolenjskem 1,
Jesenice na Dolenjskem, orožni list, št.
9521. gnc-117719

Cilenšek Zoran, Prvomajska ulica 2, Liti-
ja, delovno knjižico. gnv-117925

Filip Aleš, Maistrova ulica 5, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico, reg. št. 525.
gnt-117677

Gligorova Bojana, Ulica IX. korpusa 20,
Izola - Isola, delovno knjižico. gnt-117802

Golomboš Branko, Kešetovo 12, Trbov-
lje, delovno knjižico, št. 2262, izdala UE
Trbovlje. gny-117472

Habjan Transport d.o.o., Zminec 78,
Škofja Loka, CEMT dovolilnico, št. 10023 z
veljavnostjo v republiki Avstriji. gne-117667

Hotujec Aleš, Križna ulica 29, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-117659

Ivanović Snježana, Celovška 108, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnh-117689

Jeršin Franc, Ulica ob gozdu 3, Medvo-
de, vpisni list za čoln, št.
01-03-755/1-2000 za čoln z reg. oznako
IZ 1791. gnu-117801

Jesenko Tone, Vir, Rožna ulica 7, Dom-
žale, delovno knjižico. gnq-117480

Jesih Teodor, Ob železnici 3, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico, št. 15579, iz-
dala UE Slovenske Konjice. gnp-117656

Jordan Lidija, Jontezova 2, Velike
Lašče, študentsko izkaznico, št.
01060822, izdala Pedagoška fakulteta.
gnr-117804

Kekič Denis, Ul. Proletarskih brigad 14,
Izola - Isola, delovno knjižico. gnv-117675

KISSCO d.o.o., Vodenska 24, Trbovlje,
licenco št. 0003117/47 za vozilo WV TRAN-
SPORTER z reg. oznako LJ Z8-87J.
gnj-117612

Kocan Viljem, Motvarjevci 4, Prosenja-
kovci - Partosfalva, delovno knjižico, ser. št.
759279, izdala Ue Murska Ssobota.
gnl-117460

Krajnc Manica, Celjska ulica 25, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdrav-
stvena šola v Ljubljani. gnm-117484

Kuder Mihael, Sončna ulica 5, Šempe-
ter v Savinjski dolini, delovno knjižico.
gnr-117583

LAH TRUCK & CO, Lah Boštjan s.p.,
Ulica 8. februarja 62, Miklavž na Dravskem
polju, dovolilnico za Rusijo - coda
CO69770, coda CO69772, coda
CO69994 in za Ukrajino - coda C121983.
gnf-117695

Laki Matej, Velika Polana 159/d, Velika
Polana, delovno knjižico, zap. št. 5/96, ser.
št. A 0342015, izdana 8. 1. 1996 pri UE
Lendava. gns-117503

Mataln Alojz, Ulica IX. korpusa 10, Izola
- Isola, delovno knjižico. gnv-117575

Matjašič Metka, Zagorci 10, Juršinci, de-
lovno knjižico. gno-117682

Nešović Dušan, Glavni trg 6, Mengeš,
delovno knjižico. gnl-117710

Ogrin Robert, M. Bajca 2, Vipava, de-
lovno knjižico. gne-117792

Oražem Marija, Runarsko 7, Nova Vas,
študentsko izkaznico, št. 01002121, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnn-117983

Peršin Franc Vladimir, Ulica pregnancev
4, Ljubljana-Šentvid, delovno knjižico.
gnj-117712

Ploj Nataša, Kadrenci 8, Cerkvenjak,
študentsko izkaznico, št. 18001219, izdala
Filozofska fakulteta. gnx-117973

Polajžar Nina, Rimska ploščad 12, Ptuj,
delovno knjižico. gni-117913

Rošer Jeneja, Goriška 3, Celje, delovno
knjižico. gny-117772

Simić Marko, Pokopališka 24, Kranj, de-
lovno knjižico. gnq-117780

Srdić Svetlana, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-117628

Stankovič Milorad, Grešovščak 7, Ljuto-
mer, izkaznico vojnega veterana, št.
014637. gnt-117577

Škerl Andrejka, Sr. Gameljne 3, Ljublja-
na Šmartno, vozno karto, št. 558 s 100%
popustom, izdal LPP. gno-117657

Škvorc Alen, Ižanska cesta 275, Ljublja-
na, zeleno karto št. 456544, izdala Slove-
nica d.d. gny-117922
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Štrubelj Anton, Oljčna pot 18, Ankaran
- Ankarano, preklic delovne knjižice, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 48/2002.
gns-117578

Štukl Dominik, Sela 29, Podčetrtek, de-
lovno knjižico. gnj-117762

Tomišič Bojan, Pobočna ulica 4, Izola -
Isola, vpisni list za čoln, št. 02-03-296-83 z
dne 17. 2. 1983, št. KP - 2397. gnm-117559

Trapečar Branko, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-117629

Tratar Anton, Šujica 29, Dobrova, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3696/01, VČ 5986. gnz-117896

Tratar Anton, Šujica 29, Dobrova, potr-
dilo VHF/GMDSS št. 02/09-3074/01.
gny-117897

Turnšek Franc s.p., Kamence 12, Roga-
ška Slatina, dovolilnico za Rusijo (univerzal-
na), ser. št. 301380, šifra dovolilnice
643/01, ser. št. 303414, šifra dovolilnice
643/01, ser. št. 303416, šifra dovolilnice
643/01. gnt-117702

Turnšek Franc s.p., Kamence 12, Roga-
ška Slatina, dovolilnico za Rusijo(univerza-
lana), ser. št. 303415, šifra dovolilnice
643/01, ser. št. 303029, šifra dovolilnice
643/01 in se. št. 303031, šifra dovolilnice
643/01. gns-117703

Turnšek Franc s.p., Kamence 12, Roga-
ška Slatina, dovolilnico za Ukrajino (univer-
zalna), ser. št. 1218991, šifra dovolilnice
804/01, ser. št. 1218992, šifra dovililnice
804/01, se. št. 1218993, šifra dov.
804/01. gnr-117704

Turnšek Franc s.p., Kamence 12, Roga-
ška Slatina, dovolilnico za Ukrajino (univer-
zalna) ser. št. 128660, šifra dov. 804/01, za
Slovaško (tranzitna) ser. št. 1946611, šifra
dov. 703/03, za Češko(univerzalno)ser. št.
605577, šifra dov. 203/01. gnq-117705

Veselica Andreja, Kidričeva 41, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 41210210, izdala
Medicinska fakulteta. gnq-117880

Vlachy Nina, Ulica bratov Učakar 106, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 30011387, iz-
dala FKKT v Ljubljani. gnf-117691

Werbole Darko, Preglov trg 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-117822

Zadnik Edvard, Zgornje Škofije 115/c,
Škofije, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-315/95. gnd-117847
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