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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. 404-01-145/2003
Ob-97178
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja Srednje
biotehniške šole Kranj po sistemu ključ
v roke s fiksno ceno in pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
4. Kraj dobave: Naklo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa predvidoma v juliju 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Urad za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, Mira Koren Mlačnik, univ.d.i.a., tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 42/03
Ob-97219
1. Naročnik: Občina Lendava-Lendva
Község.
2. Naslov naročnika: Trg ljudske pravice
5, 9220 Lendava, tel. +386 (0)2/57-89-400,
telefaks +386 (0)2/575-12-52.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
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slednjih 12 mesecih: nadaljevanje izgradnje kulturnega doma v Lendavi.
4. Kraj dobave: Lendava.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Lendava-Lendva Község, Oddelek za
investicije, Anton Vajdič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Občina Lendava-Lendva Község
Št. 35201-0093/2003-46/02 Ob-97248
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
4000 Kranj, tel. 04/23-73-000; e-pošta:
obcina.kranj@kranj.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: infrastruktura Britof-Voge.
4. Kraj dobave: Britof pri Kranju.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 18. 8. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek za gospodarske javne službe, Franc
Markun (tel. 04/23-73-142).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Mestna občina Kranj
Št. 110-1/03
Ob-97354
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja AC odseka
Hrastje-Lešnica od km 0,000 do km
7,770, ki obsega:
– osnovna trasa AC v dolžini 7,770 km,
– deviacije cest in poti,
– priključek Novo mesto zahod,
– priključek Novo mesto vzhod,
– premostitveni objekti (viadukt Mačkovec, nadvozi, podvozi, prepusti),
– pokriti vkop,
– vodnogospodarske ureditve,
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– prestavitve in zaščita komunalnih vodov in naprav (vodovod, kanalizacija, plin,
elektrovodi, TK vodi),
– javna razsvetljava,
– semaforizacija,
– klic v sili,
– krajinska ureditev,
– protihrupna zaščita,
– avtocestna baza Novo mesto.
4. Kraj dobave: Hrastje – Lešnica od
km 0,000 do km 7,770.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma objavljen julija 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC Projekt 6, Dolenjska,
Stantetova 9, 1295 Ivančna Gorica, Feliks
Strmole, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/787-86-65, faks 01/787-86-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predviden pričetek gradnje je v novembru 2003, predaja v promet
predvidoma junija 2006. Dela se bodo financirala iz lastnih sredstev DARS d.d., domačih finančnih kreditov in kohezijskih skladov EU.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 4217/03
Ob-97414
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: elektronska tablica
za ABC sistem - 30.000 kosov.
4. Kraj dobave: Grič 54, 1117 Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič
54, 1117 Ljubljana, tel. 01/51-88-400, faks
01/51-88-303, Peter Kejžar.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
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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
Razveljavitev
Št. 40308/04/2003
Ob-97421
Občina Škofljica razveljavlja javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo opreme kuhinje za OŠ Škofljica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 23. 5. 2003,
Ob-94431.
Občina Škofljica
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 417-4/03
Ob-97273
V Uradnem listu RS, št. 45 z dne 16. 5.
2003, Ob-93984, je bil objavljen razpis za
izbiro izvajalca za opravljanje storitve pobiranja komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Brežice. Skladno s 25. členom Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 30/01) se
spremenijo določila 8. točke predmetnega
razpisa, ki se po novem glasi:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2003 ob 12 uri; Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, v sejni sobi.
Občina Brežice
Št. 363-7/03
Ob-97139
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: šolska
oprema za Osnovno šolo Podzemelj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora zajemati razpisano blago v celoti.
4. Kraj dobave: Podzemelj pri Metliki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
15. 11. 2003, dokončanje 15. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Danica
Puljak ali Irena Švajger, tel. 07/306-31-00,
faks 07/363-74-02, vsak delovnik od 8. do
14. ure.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovnik od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT (DDV je v ceni), na
transakcijski račun: 01273-0100016016,
sklic 00 75728-71419936, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika. Ponudba mora biti označena
z: “Ne odpiraj – Šolska oprema za OŠ Podzemelj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003 ob 12. uri, v pisarni Občine Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo
60 dni od dneva odpiranja ponudb, ostalo v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom,
ostalo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– reference 10%.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
6. 9. 2002, Ob-76849.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Občina Metlika
Št. 363-7/03
Ob-97142
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
kuhinje za Osnovno šolo Podzemelj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora zajemati razpisano blago v celoti.
4. Kraj dobave: Podzemelj pri Metliki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
15. 11. 2003, dokončanje 15. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Danica
Puljak ali Irena Švajger, tel. 07/306-31-00,
faks 07/363-74-02, vsak delovnik od 8. do
14. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovnik od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT (DDV je v ceni), na
transakcijski račun: 01273-0100016016,
sklic 00 75728-71419937, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 8. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika. Ponudba mora biti označena
z: “Ne odpiraj – Kuhinjska oprema za OŠ
Podzemelj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 9. uri, v pisarni Občine Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo
60 dni od dneva odpiranja ponudb, ostalo v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom,
ostalo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– reference 10%.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
6. 9. 2002, Ob-76849.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Občina Metlika
Št. 363-7/03
Ob-97143
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
telovadnice za Osnovno šolo Podzemelj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora zajemati razpisano blago v celoti.
4. Kraj dobave: Podzemelj pri Metliki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
15. 11. 2003, dokončanje 15. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Danica
Puljak ali Irena Švajger, tel. 07/306-31-00,
faks 07/363-74-02, vsak delovnik od 8. do
14. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovnik od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT (DDV je v ceni), na
transakcijski račun: 01273-0100016016,
sklic 00 75728-71419938, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 8. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika. Ponudba mora biti označena
z: “Ne odpiraj – Oprema telovadnice za OŠ
Podzemelj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 12. uri, v pisarni Občine Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo
60 dni od dneva odpiranja ponudb, ostalo v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom,
ostalo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– reference 10%.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
6. 9. 2002, Ob-76849.

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Občina Metlika
Ob-97168
1. Naročnik: Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola borcev za severno mejo, Ulica borcev za
severno mejo 16, 2000 Maribor, tel.
02/320-00-50, faks št. 02/331-67-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenega blaga in živil po skupinah:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvirna letna vrednost: 5,000.000 SIT);
2. skupina: meso, mesni izdelki in ribe
(okvirna letna vrednost: 20,000.000 SIT);
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki (okvirna letna vrednost:
7,500.000 SIT);
4. skupina: razni prehrambeni izdelki
(okvirna letna vrednost: 4,500.000 SIT);
5. skupina: žito, mlevski izdelki in testenine (okvirna letna vrednost: 2,500.000
SIT);
6. skupina: sveže sadje in zelenjava
(okvirna letna vrednost: 5,500.000 SIT);
7. skupina: zamrzjena in konzervirana
hrana (okvirna letna vrednost: 2,500.000
SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za celoten javni razpis ali posamezno skupino.
4. Kraj dobave: Ulica borcev za severno
mejo 16, 2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2003
do 31. 8. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo - Silva Bubnič, tel. 02/320-00-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, do 1. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
12.000 SIT (DDV je vključen) virmansko ali
s položnico na transakcijski račun naročnika, št. 01270-6030668719 pri NKBM d.d.
- s pripisom: “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola borcev za severno mejo, Ulica borcev za severno mejo 16,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003 ob 11. uri na Osnovni šoli
borcev za severno mejo, Ulica borcev za
severno mejo 16, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v primeru, da skupna ponudbena cena presega 30,000.000 SIT predložiti originalno bančno garancijo v višini
10 % ponujene vrednosti, kot jamstvo za
resnost ponudbe, ki jo lahko v primeru odstopa od ponudbe, naročnik vnovči.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
pogoji so navedeni 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponodba mora veljati
do 1. 10. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe bo naročnik sprejel najkasneje do
15. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena 80%, plačilni rok 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Osnovna šola
borcev za severno mejo Maribor
Št. 20/03
Ob-97179
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-95-32, telefaks 01/588-95-09.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
6 kosov zapornih armatur.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izbrani ponudnik bo celotno količino dobavil v roku
najmanj 150 dni in največ 210 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite v Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Odsek za javna naročila, 2. nadstropje, soba 211. Dodatne informacije bodo posredovane samo na pisno zahtevo po
faksu 01/588-95-09 ali po elektronski pošti
na naslovu: “igor.turk@energetika-lj.si“.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro od dneva te objave do
vključno dneva, ko je potrebno oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana d.o.o., št. 02924-0253764022, s
sklicem na št. 500-20-03. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
19. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali
osebno v vložišče v pritličju Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana. Kuverte morajo biti opremljene na način, kot je to navedeno v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 8.
2003 ob 11.30, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, z veljavnostjo do 25. 10.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 30 dni od datuma prejema računa v vložišču naročnika. Račun s
strani izbranega ponudnika bo izstavljen po
zaključku dobave.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– garancijska doba;
– dobavni rok;
– upoštevanje zakonodaje;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 25. 10. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –
90%;
– garancijska doba – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
Št. 034/2003
Ob-97189
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avdio preklopna matrika.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do konca leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne
zadeve in javna naročila – Katarina Novak,
Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizorij, 1550
Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali preko interneta na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako RTV 034/2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 034/2003-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 26. 8.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 8. 2003 ob 11. uri v veliki sejni sobi RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
1,000.000 SIT, veljavna do 31. 10. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 034/2003.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 10. 2003; september.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
60%, garancijska doba – 10%, tehnična
ustreznost – 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 50/2003
Ob-97216
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. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
spončnega materiala in VN opreme za
rekonstrukcijo 110 kV stikališča RTP
Kidričevo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: dobava obešalnega ter spončnega materiala in Al cevi,
– sklop B: dobava daljnovodnih vrvi,
– sklop C: dobava odklopnikov,
– sklop D: dobava ločilk,
– sklop E: dobava merilnih transformatorjev.
Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo izdelane ali za celoten obseg razpisanih
del (vseh pet sklopov hkrati) ali za vsako
tehnično zaključeno celoto (sklop) posebej.
4. Kraj dobave: RTP Cirkovce.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2003 –
september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v drugem nadstropju, soba št. 2C.1,3, Andreja Mihevc, dodatne informacije mag. Marko Hrast.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT (30.000 SIT +
DDV 6.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic št. 47.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 28. 7. 2003 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo
po opravljenih delih oziroma dobavah.
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 najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe).
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna 60 dni od datuma, določenega
za dostavo ponudbe. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 091-2-3/03
Ob-97220
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: digitalna
kamera za zajetje slike iz transmisijskega elektronskega mikroskopa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave: 3 mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva v računovodstvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2,
1000 Ljubljana, faks 01/543-77-26; dodatne informacije nudita dr. Mateja Poljšak
Prijatelj, univ. dipl. biol., tel. 01/543-74-60,
Irena Šest, tel. 01/543-74-62. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko, na podračun pri UJP št.
01100-6030708380, sklicna številka
0300/1.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2003 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom: “Ne
odpiraj - ponudba“, številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in navedbo predmeta javnega naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2003 ob 12. uri na naslovu:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica.

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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naslednji pogoji:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da ponudniku v zadnjih 5 letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
6. da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa;
7. da za ponujeno opremo zagotavlja najmanj 36-mesečno garancijo;
8. da bo ponujeno opremo dobavil najkasneje v 3 mesecih po podpisu pogodbe;
9. da ni dal zavajajoče podatke;
10. da ima za ponujeno opremo in njene
sestavne dele pooblaščeni servis proizvajalca v Sloveniji;
11. da nudi 60-dnevni plačilni rok po prevzemu in montaži opreme;
12. da je ponujena oprema kompatibilna
z že obstoječo opremo naročnika;
13. za resnost ponudbe predloži bianco
menico z menično izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba 14. 11. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
29. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 3326-2/03
Ob-97232
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vertikalne signalizacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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1. sklop – vertikalna signalizacija,
2. sklop – prometna oprema.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za oba skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003–december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839 sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2003 ob 12. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec,
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z
opredeljeno odgovornostjo posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 5. 11. 2003; datum odločitve do 21. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 4166-2/03
Ob-97233
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: goriva,
maziva in tehnični plini.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – pogonska goriva – sukcesivni
prevzem na bencinskih servisih,
2. sklop – pogonska goriva – sukcesivna dobava v interne črpalke naročnika,
3. sklop – kurilno olje – sukcesivna dobava v rezervoarje naročnika,
4. sklop – utekočinjen naftni plin – sukcesivna dobava v tlačne posode naročnika,
5. sklop – olja in masti – sukcesivna
dobava v poslovne enote naročnika,
6. sklop – tehnični plini – sukcesivna
dobava v poslovne enote naročnika,
7. sklop – utekočinjen naftni plin – sukcesivna dobava v 10 l jeklenkah.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003–september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839, sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2003 ob 13. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost ustrezne finančne garancije mora
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biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec,
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z
opredeljeno odgovornostjo posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
5. 11. 2003; datum odločitve do 21. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, garancijska doba, poprodajne storitve in tehnična pomoč.
Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 3325-2/03
Ob-97282
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
varnostnih ograj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop – varnostna ograja profila B,
2. sklop – varnostni mrežni pano,
3. sklop – protislepilne lamele,
4. sklop – varnostna ograja profila A.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003–december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839 sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2003 ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec,
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno
odgovornostjo posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 5. 11.
2003; datum odločitve do 21. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 3327-2/03
Ob-97283
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
varovalnih mrež.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
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1. sklop – varovalna mreža iz aluminija,
2. sklop – varovalna mreža iz plastificiranega pocinkanega jekla.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za oba skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003–december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839 sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2003 ob 10. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost ustrezne finančne garancije mora
biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec,
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z
opredeljeno odgovornostjo posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
5. 11. 2003; datum odločitve do 21. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost

ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 3328-2/03
Ob-97285
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
svetlobne signalizacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop – splošni program žarnic,
2. sklop – profesionalni program sijalk,
3. sklop – profesionalni program – rezervni deli,
4. sklop – avtomobilski program sijalk,
5. sklop – vgradna cestna signalizacija,
6. sklop – prenosna cestna signalizacija.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003–december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri NLB št. 02923-0012771839 sklic
na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2003 ob 11. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost ustrezne finančne garancije mora
biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
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pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec,
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z
opredeljeno odgovornostjo posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
5. 11. 2003; datum odločitve do 21. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Ob-97325
1. Naročnik: Vlada RS, Center Vlade za
informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je nakup in financiranje
nakupa sistema podatkovnih zmogljivosti ter vzdrževanje nabavljene strojne
in programske opreme, v garancijskem
roku.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center Vlade
RS za informatiko, Sektor za materialno in
finančno poslovanje, Petra Rozman, tel.
01/478-86-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center Vlade RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 7. 2003 ob 10.15, Center Vlade
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RS za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudbena cena se opredeli kot normirana
cena, ki se izračuna na podlagi naslednjih
elementov za obdobje 3 let po namestitvi
sistema podatkovnih zmogljivosti:
1. triletni finančni aranžma za stroške prve faze izgradnje sistema podatkovnih zmogljivosti, pri katerem obveznosti zapadejo v
plačilo v naslednjih obrokih:
1. obrok: 31. 1. 2004,
2. obrok: 31. 1. 2005,
3. obrok: 31. 1. 2006.
Ponudnik ponudbeno ceno za ta del ponudbe razdeli na tri enake anuitete pri čemer anuiteti za leto 2005 in 2006 poveča
za stroške financiranja, ki morajo ustrezati
zahtevi iz 6. točke oddelka 4.12.1.2. te razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na poslovnem področju:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikov;
2. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa;
3. v zadnjih petih letih pred objavo naročila zoper ponudnika ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem niti ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev ter izgubljenih pravd,
ki kažejo na nezanesljivost oziroma rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2000 dalje;
5. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem in v
prejšnjem letu sklenjeno vsaj eno pogodbo, s katero pokriva izvajanje storitev z zahtevanega področja predmeta javnega naročila;
6. razpolaganje z vsemi licencami in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za
področje prijave, kolikor so le-te potrebne
za izvajanje predmetnega naročila;
7. dostop do rezervnih delov za razpisano opremo, ki mu omogoča, da izvrši morebitna popravila oziroma zamenjave v zahtevanih rokih iz točke 4.12.1.3 teh navodil
(ustrezne pogodbe).
4.12.1.1 Na finančnem področju
1. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Slovenije;
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3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa);
4. letna realizacija nad 2.000 mio SIT;
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2002:
6. obrestna mera za konstrukcijo triletnega financiranja ne presega 12 % na letnem nivoju.
4.12.1.2 Tehnične zahteve
Splošne zahteve:
– ponudnik mora imeti možnost povezave s principalom oziroma proizvajalcem
opreme, katero vzdržuje, za potrebe ‘Remote support’;
– ponudnik mora v garancijskem obdobju zagotavljati 24-urno dežurno službo vseh
365 dni v letu, 2-urni odzivni čas za začetek
del oziroma odpravljanja napake po prijavi
napake, 2-urni čas za odpravo napake po
pričetku del;
– v primeru nepredvidljive hujše okvare
ključnih delov oziroma strojeloma, ko naprave ni mogoče popraviti v 2 urah, mora
ponudnik garantirati, da bo odpravil napako
najkasneje v 24 urah, oziroma zamenjal nedelujočo napravo z ustrezno delujočo za
čas popravila, če popravila ne bo možno
izvesti znotraj dogovorjenih rokov;
– v primeru katastrofe ali naravne nesreče mora ponudnik garantirati, da bo v
roku maks. 60 dni zagotovil ob ustreznem
plačilu funkcijsko ustrezno nadomestno
opremo po ‘Seznamu kritične opreme’ na
naknadno sporočeno lokacijo. Ponudnik v
svoji ponudbi poda predlog ‘Seznama kritične opreme’;
– ponudnik mora zagotoviti zalogo ključnih rezervnih delov po navodilih in zahtevah
principala, za morebitno odpravo napak v
opredeljenih časovnih rokih za opremo, ki
jo vzdržuje. V ponudbi ponudnik poda predlog ‘Seznama kritičnih rezervnih delov’ in
se obveže, da bo naročniku omogočil preverjanje te zaloge glede na seznam.
4.12.1.3 Organizacija in kadri:
1. ponudnik mora imeti ustrezno število
zaposlenih za opravljanje razpisanih storitev
za izvedbo predmeta naročila;
2. redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna
znanja za opremo, ki je predmet prijave. Kot
ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične smeri;
3. posebna znanja/izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve:
najmanj 2 zaposlena izkazujeta posebna
znanja/izkušnje s področja opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa;
4. delovne izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve: najmanj
2 zaposlena morata imeti več kot 3 leta
delovnih izkušenj pri opravljanju storitev, ki
so predmet prijavljenega sklopa javnega
razpisa;
5. razpoložljivost kadrov: organizacija
dežurne službe 24 ur dnevno, vse dni v
letu z maksimalnim 2 urnim odzivnim časom (od prejema sporočila do začetka
opravljanja del);
6. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaz-

nivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem;
7. zaposleni, ki bodo neposredno opravljali razpisna dela izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za zaposlovanje delavcev v državnih
organih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot najugodnejši bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno.
Ponudbena cena se opredeli kot normirana cena, ki se izračuna na podlagi naslednjih elementov za obdobje 3 let po namestitvi sistema podatkovnih zmogljivosti:
1. Triletni finančni aranžma za stroške prve faze izgradnje sistema podatkovnih zmogljivosti, pri katerem obveznosti zapadejo v
plačilo v naslednjih obrokih:
1. obrok: 31. 1. 2004,
2. obrok: 31. 1. 2005,
3. obrok: 31. 1. 2006.
Ponudnik ponudbeno ceno za ta del ponudbe razdeli na tri enake anuitete pri čemer anuiteti za leto 2005 in 2006 poveča
za stroške financiranja, ki morajo ustrezati
zahtevi iz 6. točke oddelka 4.12.1.2. te razpisne dokumentacije.
2. Stroški rednega garancijskega in pogarancijskega vzdrževanja strojne in programske opreme (vključno s licenčnimi stroški) za prvo fazo izgradnje sistema podatkovnih zmogljivosti v obdobju od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2006 in ki niso predmet finančnega aranžmaja.
Stroški, ki so vezani na tečaj tuje valute,
morajo biti kot taki tudi označeni. Pri preračunu teh stroškov v SIT se uporabi prodajni
tečaj NLB za tuje valute na dan oddaje ponudbe.
3. Cena iz ponudbe za izvedbo druge
faze izgradnje sistema podatkovnih zmogljivosti, kar vključuje investicijske stroške ter
stroške vzdrževanja strojne in programske
opreme za obdobje 3 let.
4. Cena iz ponudbe za izvedbo tretje faze izgradnje sistema podatkovnih zmogljivosti, kar vključuje investicijske stroške,
stroške vzdrževanja strojne in programske
opreme za obdobje 3 let ter komunikacijske obratovalne stroške za obdobje 3 let.
Naročnik pri oceni najugodnejšega ponudnika upošteva vse tri faze izgradnje sistema podatkovnih zmogljivosti in sicer po
enačbi:
Cena = ((vsota stroškov/cen iz točk 1 in
2 za Merila-prva faza)*100 + (cena druge
faze)*90 + (cena tretje faze)*80)/100
Ponudnik jamči ponujene cene za izvedbo druge in tretje faze projekta za obdobje
treh let po izdaji obvestila o izbiri po tem
razpisu. Ob sklenitvi pogodbe za izvedbo
druge in tretje faze projekta se ponujene
cene za omenjeni fazi spreminjata v skladu
s spreminjanjem tečaja za ameriški dolar,
pri tem se kot izhodišče upošteva srednji
tečaj Banke Slovenije za ameriški dolar na
dan izdaje obvestila o izbiri po tem razpisu.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja in odgovori na spletni strani naročnika http://www2.gov.si:800/javnar/jnvodg.nsf.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 404-01-148/2003
Ob-97326
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Vrsta in količina blaga: športna
dvorana Poden - gradnja dvigalnega jaška s pripadajočim nadstreškom, komunalno in zunanjo ureditvijo ter rekonstrukcija sanitarij v CSŠ Škofja Loka.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek predvidoma konec septembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
podjetje za svetovalni inženiring d.o.o.,
Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka; dodatne informacije: Jože Bešter, tel.
04/506-09-00, faks 04/512-41-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. 7. 2003
vsak delovnik od 10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT, virmansko plačilo na
TRR št.: 24401-9004524330, Raiffeisen
Krekova banka, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2003, do
12. ure (prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče - soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 31. 7.
2003, ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba
št. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro
izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z navodilom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in 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): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Lokainvest podjetje za svetovalni inženiring
d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka, Jože Bešter.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
in Občina Škofja Loka
Št. 404-01-147/2003
Ob-97327
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za šolsko športno
dvorano za Srednjo šolo Srečka Kosovela v Sežani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek avgust 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ - inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; dodatne informacije: Janez Sitar, tel.
01/23-44-030, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. 7. 2003
vsak delovnik od 10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT, virmansko plačilo na
TRR št. 19100-0010023743, Slovenska zadružna kmetijska banka, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003, do
12. ure (prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče - soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 7.
2003, ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba
št. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS
in 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): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na LIZ
- inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Janez Sitar, udig.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-97350
1. Naročnik: RTH, Rudnik TrbovljeHrastnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642, 03/56-52-134.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rudarski
kabli.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklopi niso predvideni.
4. Kraj dobave: Trbovlje in Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 90 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije in zapiranje, Majda Turnšek, int. tel. 458.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. 7. 2003 do
22. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
10.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Oddelek za investicije in zapiranje, Majda Turnšek.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 10. 2003, 25. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 50 točk, rok dobave do 20
točk, rok plačila do 20 točk, fiksnost cene
do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-97353
1. Naročnik: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Energetika Celje,
j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
03/425-33-11, 03/425-33-60.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
ekstra lahkega kurilnega olja (sukcesivna dobava).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika
v Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2003 do 30. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mateja Fideršek – poslovna sekretarka (tajništvo), tel.
03/425-33-11 – za dvig razpisne dokumentacije, Franc Filipčič, tel. 03/425-33-41 in
Andrej Marinček, tel. 03/425-33-20 – za
dodatne informacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do datuma za posredovanje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (vključen 20%
DDV), na transakcijski račun Energetike Celje, j.p., d.o.o., št. 06000-0141785102, pri
Banki Celje, d.d., z navedbo predmeta plačila: razpisna dokumentacija za nabavo ELKO.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
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bno predložiti do najkasneje 31. 7. 2003
do 10. ure. Tudi v primeru predložitve ponudbe priporočeno po pošti, je zadnji rok,
ko mora ponudba prispeti na naslov naročnika, datum in ura, kot je navedena v javnem razpisu.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje – v primeru osebne vročitve na isti naslov v tajništvo, poslovni sekretarki Mateji Fideršek, ponudniki
pa lahko oddajo ponudbo tudi priporočeno
po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 31. 7.
2003, ob 12. uri, na sedežu podjetja Energetika Celje, Smrekarjeva 1, 3000 Celje (v
sejni sobi, II. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v ponudbi kot zagotovilo za
resnost ponudbe, predložiti nepreklicno
bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv, v višini 3,000.000 SIT,
z veljavnostjo do 30. 8. 2003. Ponudnik
mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti
tudi izjavo banke, da bo predložil bančno
garancijo za izpolnitev prevzetih obveznosti
v višini, ki jo bo naročnik zahteval in jo ob
podpisu pogodbe predložil.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval račune za dobavljeno ekstra
lahko kurilno olje minimalno v roku 45 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do sklenitve pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (ponder 0,7), lastne skladiščne
zmogljivosti za ELKO (ponder 0,1), odzivnost na poziv za dobavo (ponder 0,1), plačilni rok (ponder 0,1).
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) naročnik si pridržuje pravico opredeljevanja količin nabav ekstra lahkega kurilnega olja ter časovnega poteka nabav glede na svoje vsakokratne potrebe. Letne
opredeljene količine nabav v okviru tega javnega naročila so okvirne in približne;
b) naročnik si pridržuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku;
c) naročnik si pridržuje pravico, da lahko najkasneje do 6 dni pred potekom roka
za predložitev ponudb, spremeni razpisno
dokumentacijo. To spremebo bo naročnik
izdal v obliki “Dopolnila k razpisni dokumentaciji“, ki jo bo posredoval vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo;
d) naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri
realizaciji dosedanjih poslovnih zadev izkazal kot neprimeren v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete izvajanja, plačevanja poslovnih in drugih obveznosti.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 166
Ob-96361
1. Naročnik: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: CUDV Črna na
Koroškem, Center 144, 2393 Črna na
Koroškem, tel. 02/870-40-001, faks
02/870-40-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: lahko kurilno olje v ocenjeni vrednosti 17,800.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava v kurilnice CUDV Črna na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 24 mesecev
od podpisa pogodbe. Datum dobave: 1 dan
po vsakokratnem naročilu - sukcesivno celo leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu naročnika pri Branki
Moličnik, tel. 02/870-40-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu v višini 12.000 SIT (v katerem
je že vključen 20% DDV) na podračun naročnika pri UJP Radlje ob Dravi št.
01100-6030269843 - za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
prispele ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 4. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe v zapečatenih kuvertah
z oznako “Ponudba - Ne odpiraj“ in številko
Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila poslati na naslov: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem,
Center 144, 2392 Črna na Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 8.
2003 ob 10. uri na naslovu: CUDV Črna na
Koroškem, Center 144, Črna na Koroškem,
v zbornici naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so 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): ni zahtevana.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003. Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najkasneje do 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelka, reference, plačilni rok. Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pogodbo za dobavo z
izbranim ponudnikom sklenil za obdobje
dveh let.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2003.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo
Črna na Koroškem
Št. 01/2003
Ob-97381
1. Naročnik: Smučarski klub Branik Maribor.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica
29, 2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: teptalni
stroj z vitlom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: z naslednjimi sklopi: vozilo, snežni plug,
snežni rezkar z zavesicami, vitlo, gosenice
z jeklenimi nastavki proti zdrsu na ledu. Dobavitelj blago dobavi v enem sklopu.
4. Kraj dobave: Maribor, Zgornja postaja Pohorske vzpenjače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: so
sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust-september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SK Branik,
Mladinska ul. 29, Maribor, Zorko Eva.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure, vključno do 25. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: vključno do 29. 7.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SK Branik, Mladinska ulica 29,
2000 Maribor s pripisom “Ponudba - Ne
odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
SK Branik, Mladinska ulica 29, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik zahteva bančno garancijo v višini 7%
od ponudbene vrednosti oziroma ustrezno
menico ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o javnih financah je rok plačila računa 60 dni od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni,
– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke, določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, ugodnejše tehnične karakteristike
opreme, usklajenost ponudbe z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: SK Branik, Mladinska ul. 29, Maribor, Zorko Eva, tel. 02/220-88-12, vsak
delovnik med 9. in 12. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Smučarski klub Branik
Št. 02/2003
Ob-97548
1. Naročnik: Smučarski klub Branik Maribor.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica
29, 2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avtomatski snežni top; 6 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: z naslednjimi sklopi: snežni top, procesor z avtomatiko za krmiljenje sistema zasneževanja, vremenska postaja, radijski modem za prenos podatkov.
4. Kraj dobave: Maribor, zgornja postaja pohorske vzpenjače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: so
sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust–september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SK Branik,
Mladinska ul. 29, Maribor, Zorko Eva.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure, vključno do 25. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brazplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: vključno do 29. 7.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SK Branik, Mladinska ulica 29,
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2000 Maribor, s pripisom “Ponudba – Ne
odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
SK Branik, Mladinska ulica 29, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo v višini
7% od ponudbene vrednosti oziroma ustrezno menico ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o javnih financah je rok plačila računa 60 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni,
– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke, določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: SK Branik, Mladinska ul. 29, Maribor, Zorko Eva, tel. 02/220-88-12, vsak
delovnik med 9. in 12. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Smučarski klub Branik
Št. 815/03
Ob-97401
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga oziroma
vrsta in opis storitve: izdelava elementov
za novo tipsko stojnico za predstavitev
turističnega gospodarstva Slovenije na
mednarodnih sejmih in borzah ter za izvedbo predstavitev turističnega gospodarstva Slovenije na mednarodnih sejmih in borzah v obdobju od 20. 10.
2003 do 20. 10. 2004.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: elementi se prevzamejo in za čas trajanja pogodbe skladiščijo v
poslovnih prostorih izbranega ponudnika;
lokacija postavitve elementov oziroma tipske stojnice je po vsakokratnem naročilu
naročnika.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da
– naročnik si pridržuje sprejeti ali zavrniti
katerokoli variantno ponudbo.
6. Datum začetka in dokončanja ali
čas izvedbe: za izdelavo in dobavo elementov tipske stojnice: začetek 10. 9. 2003 in
zaključek 20. 10. 2003; za postavljanje elementov: po predhodnem naročilu naročnika najmanj 30 dni pred pričetkom sejma
oziroma borze, zaključek postavljanja elementov oziroma tipske stojnice najmanj 1
dan pred začetkom sejma oziroma borze.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva pri Brini Čehovin, Slovenska turistična organizacija,
dodatne informacije dajeta Brina Čehovin
in Borut Perhavc, pisno ali po elektronski
pošti brina.cehovin@slovenia-tourism.si,
borut.perhavc@slovenia-tourism.si
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 8. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenska turistična organizacija,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana – v tajništvu
naročnika, če se ponudba predaja osebno.
9. Datum in čas odpiranja ponudb:
11. 8. 2003 ob 14. uri v prostorih Slovenske turistične organizacije.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: zahteva
se bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni
avansnih plačil. Plačilo za izdelavo in dobavo elementov tipske stojnice: 50% v 60
dneh po prevzemu s strani naročnika in 50%
v 90 dneh po prevzemu s strani naročnika;
plačilo za vsakokratno postavitev v 60 dneh
po zaključku sejma oziroma borze.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudnik, ponudnik s podizvajalci ali skupina ponudnikov z
navedbo poslovodečega ponudnika.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora imeti v zadnjih
3 letih pred objavo predmetnega razpisa izvedena najmanj 3 dela, ki so po vsebini in vrednosti (dopustno odstopanje navzdol je največ
20% vrednosti konkretne ponudbe) podobna
predmetnemu javnemu razpisu, minimalni letni promet ponudnika mora znašati za pretekla
3 poslovna leta za vsako najmanj 60 mio SIT;
ponudnik mora izkazati možnost najema kredita v višini 50% vrednosti, ki jo ponudi za
izdelavo in dobavo elementov tipske stojnice;
ponudnik mora izkazati, da razpolaga z zadostnim številom usposobljenih kadrov, orodjem,
opremo in transportnimi sredstvi, da bo lahko
zagotovil izdelavo predmeta javnega naročila
in zagotovil hkratno postavljanje stojnic na najmanj treh sejmih oziroma borzah, ponudnik
mora imeti na razpolago ustrezno skladišče
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za skladiščenje elementov tipske stojnice in
ustrezen prostor površine vsaj 60 m2 in višine
vsaj 6 m za poskusno postavljanje elementov
tipske stojnice.
14. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ponudnik je lahko oseba, ki ima registrirano dejavnost, ki se nanaša na predmet naročila;
zahteve za priznanje sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2003, datum
predvidene odločitve 15. 8. 2003.
16. Merila za ocenitev ponudb: maksimalno je možnih 100 točk. Cena 60 točk;
od tega cena za izdelavo in dobavo elementov tipske stojnice 30 točk, cena postavljanja elementov tipske stojnice po kvadratnem metru za vse možne lokacije 30
točk, kakovost izvedbe 20 točk, tehnične
prednosti za naročnika 10 točk, rok izvedbe 10 točk.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Slovenska turistična organizacija
Ob-97422
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska c. 3, 1291 Škofljica, tel.
01/366-30-55, faks 01/366-78-72, e-mail: obcina.skofljica@moj.net.
3. Vrsta in količina blaga: oprema kuhinje za OŠ Škofljica.
4. Kraj dobave: Škofljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja: od 25. 8. 2003 do 5. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica, Vesna Tomažin, tel. 01/366-30-55, faks
01/366-78-72,
e-mail:
obcina.skofljica@moj.net. Dodatne informacije glede razpisne dokumentacije posreduje CRP inženiring
d.o.o., Finžgarjeva 1, Brežice, Vojko Omerzu, tel. 07/49-90-200, faks 07/49-62-780,
e-mail: crp.brezice@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 10. do 12. ure po
predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo
na EZR Občine Škofljica pri Banki Slovenije št. 01323-0100000956, sklicna št.
40308/05/2003/25-6, namen nakazila:
Oprema kuhinje za OŠ Škofljica.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska c. 3,
1291 Škofljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe: 28. 7. 2003 ob 12.30, v sejni sobi Občine Škofljica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisanega zneska.
11. Pogoji financiranja in plačilo in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravna ali fizična oseba ali skupina izvajalcev v skupnem
nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb, datum odločitve: v roku 30
dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Občina Škofljica
Št. 17123-06-403-56/03
Ob-97469
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava delov policijskih uniform.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo vsebuje 8 sklopov, kot je razvidno iz tabele v 6. točki.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen artikel, glede
na spremembe potreb in razpoložljiva finančna sredstva.
Ponudniki lahko ponudijo vse sklope v
celoti (vseh 8 sklopov), ali posamezne
sklope v celoti. V primeru, da sklop vsebuje več artiklov, ponudniki ne morejo ponuditi posameznega artikla iz posameznega
sklopa.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93/a, Ljubljana oziroma posamezne organizacijske enote.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, le-te pa morajo zadostiti zahtevam
iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: podatki o najkasnejših dobavnih rokih za posamezne
sklope oziroma artikle so opredeljeni v priloženi tabeli:
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Sklop

Naziv artikla

1
2

Šivanje sprimnega traku
Čevlji nizki moški – poliuretanski podplat
Čevlji nizki moški – usnjen podplat
Čevlji polvisoki moški
Uniforma delovna
Vreča spalna
Vetrovka s podlogo
Vezeni emblemi in našitki
Emblem POLICIJA
Emblem UP
Emblem PA
Emblem OKC
Emblem KP
Emblem SEP
Emblem UVZ
Našitek POLICIJA – mali
Našitek POLICIJA – velik
Tkani emblemi in našitki
Emblem POLICIJA
Emblem UP
Emblem KP
Emblem OKC
Emblem PA
Emblem SEP
Emblem UVZ
Našitek POLICIJA

3
7
10
11
22

23

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Skupne službe, Sekcija za
finančne zadeve in materialno oskrbo, Vodovodna 93/a, Ljubljana, pri Stanetu Ložarju (soba št. 26), dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, tel. in
telefaks, navedba ali je davčni zavezanec
ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 6.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 6.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 28 17116-240100240305603.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti naročniku do 6. 8. 2003, najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova ulica 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
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Količina
v letu
2003

Najkasnejši
dobavni roki

Količina
v letu
2004

Najkasnejši
dobavni roki

Skupna
količina

116.038
9.500
2.100
3.300
700
500
1.000

11. 10. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003

/
5.000
1.500
2.000
700
500
600

/
1. 3. 2004
1. 3. 2004
1. 4. 2004
1. 11. 2004
1. 10. 2004
1. 4. 2004

116.038
14.500
3.600
5.300
1.400
1.000
1.600

15.500
12.000
600
450
580
600
800
4.000
11.500

15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003

10.000
8.000
500
500
500
500
500
2.000
8.000

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

25.500
20.000
1.100
950
1.080
1.100
1.300
6.000
19.500

10.000
9.000
500
450
450
450
540
10.000

15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003
15. 12. 2003

10.000
8.000
200
200
200
200
200
10.000

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

20.000
17.000
700
650
650
650
740
20.000

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 8.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Natančnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-

ljati najmanj 140 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 29. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugodnejši bo za posamezni sklop izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 16-18 z
dne 21. 2. 2003, Ob-88491.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1-404-01-146/2003
Ob-97544
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v svojem
imenu ter v imenu in po pooblastilu vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in garancijsko vzdrževanje računalniške
opreme (osebni računalniki z monitorji,
projektorji in digitalni fotoaparati za
vzgojno-izobraževalne zavode ter osebni
računalniki z monitorji, prenosni računalniki, monitorji, črno-beli laserski tiskalniki A4 in A3, barvni laserski tiskalniki v količinah, kot je to navedeno v
(b) točki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
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paj: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
v svojem imenu in v imenu in za račun vzgojno-izobraževalnih zavodov – za potrebe
vzgojno-izobraževalnih zavodov:
– sklop 1: 1319 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 2: 56 projektorjev,
– sklop 3: 165 digitalnih fotoaparatov,
Za naročnika Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:
– sklop 4: 90 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 5: 15 prenosnih računalnikov,
– sklop 6: 12 LCD monitorjev,
– sklop 7: 3 projektorji,
– sklop 8: 2 videokonferenci,
– sklop 9: 10 laserskih mrežnih tiskalnikov A4,
– sklop 10: 2 laserska mrežna tiskalnika A3,
– sklop 11: 1 laserski barvni tiskalnik.
4. Kraj dobave: za sklope 1, 2 in 3:
vzgojno-izobraževalni zavodi na območju
Republike Slovenije; za sklope 4 in naprej:
MŠZŠ, lokacija Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport (Služba za informacijsko infrastrukturo), Župančičeva 6, pritličje, Ljubljana, pri Mojci Černe ali na internetnem seznamu javnih naročil na naslovu:
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delovni dan od 12. do 13. ure ali kadarkoli na
spletnih straneh naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno. V elektronski obliki je
dosegljiva na spletnih straneh naročnika:
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. avgust 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, soba 202.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. avgust 2003 ob 11. uri, na lokaciji naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana v sejni
sobi, V. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
skupna vrednost ponudbe presega
30,000.000 SIT brez DDV, potem mora ponudnik predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini vsaj 8% vrednosti
ponudbe brez DDV. Bančna garancija mora
veljati do roka veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 31 do
35 dni po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodbena povezava.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: naročnik bo priznal
sposobnost v obsegu, kot je navedeno v
nadaljevanju ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju (vsi pogoji so
označeni s K ali V. K pomeni, da morajo v
primeru podizvajalcev ali partnerjev vsi sodelujoči kumulativno izpolnjevati pogoj, V
pa, da mora vsak od sodelujočih izpolnjevati ta pogoj).
A) Na poslovnem področju:
1. Iz zahtevane ponudbene dokumentacije mora biti razvidno, da ponudnik posluje
v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom. Ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih (V).
2. Iz ponudbene dokumentacije mora biti razvidna registracija za vse dejavnosti, ki
so predmet javnega naročila in obrtno dovoljenje za opravljanje naslednjih dejavnosti: 72.500 popravilo in vzdrževanje računalnikov in računalniške opreme (razvidno
iz izpiska iz sodnega registra ter obrtnega
dovoljenja) (K).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2000
do vključno 2003, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom s področja predmeta javnega naročila, ki so imele za posledico prekinitev pogodb s
področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno iz obrazca prijava) (V).
4. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije; ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, katere bi moral poravnati
v Republiki Sloveniji (razvidno iz potrdila o
poravnanih davčnih in potrdila o poravnanih
carinskih obveznostih – prilogi 3 in 4) (V).
5. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, oziroma ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe (razvidno iz ustreznega potrdila sodišča – priloga 5) (V).
6. V preteklih petih letih pred objavo tega javnega naročila zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila (razvidno iz potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave –
priloge 6, 7 in 8) (V).
7. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: ponudnik mora kakovost poslovanja dokazati z ustreznim certifikatom (ISO serija
9000 s področja predmeta javnega naročila ali celotnega poslovanja) ali z internim
aktom, iz katerega je razviden nadzor nad
kakovostjo poslovnih procesov, oziroma potek delovnih postopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki so

predmet ponudbe (kot npr. poslovnik, pravilniki o postopku odprav napak ipd). Dokument, ki izkazuje postopek pridobivanja certifikata ISO serije 9000 skupaj z osnutkom
poslovnika kakovosti, zadošča kot dokument kakovosti opravljanja razpisanih storitev. Dokazila o kakovosti posamezne dobave, instalacije ali izvedbe ponudnika oziroma dokazila o kakovosti ponujene opreme
ne štejejo za ustrezna dokazila za izpolnjevanje tega pogoja, saj z nadzorom nad kakovostjo poslovanja nimajo neposredne povezave (razvidno iz obrazca prijava in priloge 11) (K).
8. Posebni pogoj za sklopa 1 in 4: poslovanje na razpisanem področju, kar ponudnik izkaže z naslednjimi referencami (iz
obrazca »prijava« ter izpolnjenih in potrjenih
referenčnih potrdil – priloga 15): ponudnik
mora izkazati, da je od 1. 1. 2000 do dneva
oddaje ponudbe dobavil in da garancijsko
vzdržuje ali je garancijsko vzdrževal (dobava in vzdrževanje sta kumulativen pogoj) vsaj
količino ponujene vrste opreme (osebni računalniki) katerekoli blagovne znamke oziroma proizvajalca (K).
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad ponudnikovih poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih, kar je razvidno
iz podatkov obrazca BON 1/P (V).
2. Za vsak ponujeni sklop: finančno sposobnost izvedbe posla ponudnik dokaže tako, da predloži načrt financiranja posla, ki
ga sestavi sam ponudnik ter doda spremljajoča verodostojna dokazila (priloga 13) s
katerimi izkaže, da je sposoben pokriti stroške dobave od naročila po pogodbi z naročnikom do prejema plačila s strani naročnika (sklopi 4 in dalje) oziroma naročnika in
uporabnika (sklopi 1, 2 in 3) (K):
C) Na področju kadrov:
Vsi pogoji se nanašajo na prijavljene zaposlene s področja ponudbe, ki jih kot take
prizna naročnik.
1. Za vse sklope: redno zaposleni kadri
morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo
in funkcionalna znanja za opremo, ki je
predmet prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po tem javnem naročilu. Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj IV. stopnja izobrazbe. Posamezni zaposleni se glede na znanja ki jih ima, lahko upošteva za
več tehnologij ponudbe (razvidno iz obrazca prijava in prilog) (K).
2. Za vse sklope: vsak zaposlen, ki šteje
za usposobljenega po tem javnem naročilu
mora imeti 2 leti delovnih izkušenj na področju predmeta javnega naročila – servisiranje računalniške opreme (razvidno iz
obrazca prijava) (K).
Posebna pogoja za sklop 1 (dobava in
garancijsko vzdrževanje opreme):
Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke (tista, ki je pred prodajo ne
dograjuje – fizično ne posega v notranjost
računalnika):
3. Za potrebe garancijskega vzdrževanja mora imeti ponudnik 10 redno zaposlenih kadrov, ki izpolnjujejo splošne pogoje.
Od teh morajo 4 redno zaposleni kadri izpolnjevati pogoj funkcionalne izobrazbe: kot
ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala opreme tehnologije, ki jo ponudnik ponuja (osebni računalniki ali strežniki). Upošte-
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vani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne
bodo starejši od 1. 1. 2001. Upoštevani
bodo le certifikati, ki izkazujejo dejansko
praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi (t.im. Certificate of Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj (izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca
prijava in priloge 12) (K).
Če ponudnik ponuja opremo lastne blagovne znamke ali opremo tuje blagovne
znamke, ki jo pred prodajo dograjuje (fizično posega v notranjost računalnika):
4. Za potrebe garancijskega vzdrževanja in montaže oziroma dograditev mora
imeti ponudnik 14 redno zaposlenih kadrov,
ki izpolnjujejo splošne pogoje. Od teh mora
6 redno zaposlenih kadrov izpolnjevati pogoj funkcionalne izobrazbe: kot ustrezna
funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje kateregakoli proizvajalca/principala opreme tehnologije (osebni računalniki ali strežniki). Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od
1. 1. 2001. Upoštevani bodo le certifikati, ki
izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj
potrdila o udeležbi (t.im. Certificate of Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj (izpolnjevanje pogoja je razvidno iz
obrazca prijava in priloge 12) (K).
Posebni pogoj za ostale sklope (dobava
in garancijsko vzdrževanje opreme):
5. Kot ustrezna funkcionalna izobrazba
šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala opreme tehnologije, ki jo ponudnik ponuja. Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od
1. 1. 2001. Upoštevani bodo le certifikati,
ki izkazujejo dejansko praktično šolanje
oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi (t.im. Certificate of Attendance) ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj. Ponudnik mora izkazati 1 kader s funkcionalno izobrazbo v
tem pogoju (razvidno iz obrazca prijava in
priloge 12) (K).
D) Na področju kapacitet in opremljenosti:
1. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
vsaj s 4 prevoznimi sredstvi za sklop 1 ter
1 prevoznim sredstvom za ostale sklope za
dostop do lokacij za opravljanje storitev ter
prevoz opreme (razvidno iz obrazca prijava
in priloge 18) (K).
Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke (pogoj poleg sklopov 1 in 4
velja tudi za ostale sklope):
2. Ponudnik s pogodbo za vsak ponujeni sklop izkazuje dostop do rezervnih delov
in nadomestne opreme na način, ki omogoča servisiranje ali zamenjavo opreme v standardnih rokih ali ima lastno skladišče nadomestnih delov in rezervne opreme (v tem
primeru je zahtevan izpis rezervnih delov s
področja predmeta ponudbe ki jih ima ponudnik v svojem skladišču). Za vsako ponujeno tehnologijo mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba, ki zajema dobavo, celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika tehnologije za prodajo in servis
opreme, vključno s pogoji dobave, jamstvi,
pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom pravic (kot je
zahtevano in razvidno iz priloge 16) (K);

Če ponudnik ponuja opremo lastne blagovne znamke ali opremo tuje blagovne
znamke, ki jo dograjuje (pogoj velja za sklopa 1 in 4):
2. Ponudnik, ki ponuja opremo, ki jo
sam proizvaja/sestavlja – lastna blagovna
znamka, mora z dokazili o poslovnih povezavah (listine) za vse ključne komponente
opreme (ohišje, matična plošča, RAM, disk,
procesor, CD enota, tipkovnica, miška; za
monitor mora izkazati izpolnjevanje pogoja
iz prejšnje točke) izkazati, da ima ponudnik
dostop do komponent in kakšna so jamstva
v primeru okvare takih komponent (kot je
zahtevano in razvidno iz priloge 16). Če ponudnik ponuja opremo tuje blagovne znamke, ki jo pred prodajo dograjuje, mora poleg dokazil o poslovnih povezavah predložiti še pogodbo s proizvajalcem ter izjave oziroma potrdila, ki izkazujejo izpolnjevanje
zahtev iz priloge 16 (K);
Pogoji za vsak ponujeni sklop:
3. skladnost opreme s specifikacijami –
ponujena oprema in pripadajoče storitve
morajo v celoti izpolnjevati pogoje iz specifikacij oziroma razpisne dokumentacije (razvidno iz obrazcev »Izjava«, »Ponudba in predračun«, »Konfiguracija« ter priloge 19) (K);
4. garancija 36 mesecev za sklope 1, 4,
5, 6, 9, 10, 11 ter 24 mesecev za ostale
sklope (razvidno iz obrazca ponudba in predračun) (K);
5. dobavni rok 60 dni za sklop 1, 45 dni
za sklope 2, 3, 7, 8 ter 30 dni za ostale
sklope (razvidno iz obrazca ponudba in predračun)(K);
6. odprava napake: odzivni čas 1 dan,
odprava napake 5 dni, sicer začasna zamenjava z enakovredno nadomestno opremo (razvidno iz obrazca ponudba in predračun) (K);
7. zamenjava opreme po 45 dneh,
kolikor okvara ni odpravljena ali se ponovi
več kot dvakrat (razvidno iz obrazca ponudba in predračun) (K);
8. doba zagotavljanja rezervnih delov
opreme: 5 let (razvidno iz obrazca ponudba
in predračun) (K);.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. oktober 2003;
predvideni datum odločitve 15. september
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, kot je navedeno v razpisni dokumetnaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani dobavitelj bo za sklope 1, 2
in 3 poleg krovnih pogodb za vsak vzgojno-izobraževalni zavod sklenil tristransko
pogodbo, pri čemer bo del sredstev financiran s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, preostanek pa s strani vzgojnoizobraževalnega zavoda, na katerega bo
dobavljena oprema. Razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom brezplačno na voljo na spletnih straneh naročnika.
Naročnik bo dne 24. julija 2003 ob 13.
uri, v prostorih naročnika na lokaciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana, v sejni sobi v 5. nadstropju
organiziral informativni sestanek s ponudniki, na katerem bo potencialnim ponudnikom posredoval pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim naročilom.
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Vprašanja in odgovori bodo zabeleženi in
bodo objavljeni na enak način kot ostala
vprašanja ponudnikov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 49-51 z
dne 30. 5. 2003, Ob-95091.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

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
Razveljavitev
Št. 2502-6
Ob-97491
V celoti se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za “Rekonstrukcijo in razširitev
rezervoarskega prostora v skladišču naftnih
derivator Ortnek – II. faza“, objavljen v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003, in
sicer zaradi vloženega zahtevka za revizijo.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 08/2003
Ob-97137
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, v imenu
Mestne občine Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: priključitev kanala v Popovičevi ulici na RZ-10.
(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del v
mesecu septembru 2003, rok izvedbe
4 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Petra
Kodela, dipl. upr. org., tel. 03/42-50-340,
faks 03/42-50-360, informacije v zvezi s
tehničnim delom razpisa pa Darko Esih,
univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-349,
faks 03/42-50-360.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
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mentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan do 30. 7.
2003 med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št. 06000-0141786072.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do srede, 30. 7.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v sredo, 30. 7. 2003 ob 11. uri v
sejni sobi MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5,5 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa 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): naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.
Izbrani izvajalec mora izvesti minimalno
70% del, vsi kooperanti morajo biti navedeni v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poročilo pooblaščenega
revizorja, skladno z Odredbo o spremembi
odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 64/01).
Ponudnik mora biti ustrezno opremljen
za izdelavo ozkih izkopov in lastnik montažnega sistema za opaženje izkopov, kar potrdi z izjavo, ali pa mora imeti predpogodbo za
izposojo – kar dokaže s priloženo kopijo.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, bo ponudba izločena iz
nadaljnjega ocenjevanja.
Izvajalec mora biti primeren v smislu določil 16. točke te objave.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni primeren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 7. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
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Število točk se določi po naslednji formuli:

Cpovpr...povprečna cena ponudb
Cponudbe...cena ponudbe
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
2.1 stopnja sposobnosti za samostojno
izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo razpisanih del)
Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti gradbena dela in montažo cevovoda – U1 = 120 točk,
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevovoda – U1 = 80 točk;
2.2 usposobljenost odgovornega vodje
del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!) – U2 = 120 točk,
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno – U2 = 100 točk,
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije – U2 = 60 točk.
Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:

U =

U1 + U 2
x0,1
2

3. Reference:
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja ali razbremenilnega objekta ali objekta
za regulacijo in omejitev odtoka ali monolitnega zadrževalnega bazena ali čistilne naprave in jih je ponudnik izvedel v letih
1998-2003; ter izgradnja kanalizacije
∅600 mm in več minimalne dolžine 100 m
iz betonskih ali AB cevi in jo je ponudnik
izvedel v letih 1998-2003.
Tabela 1
Zap.
Naziv
št.
investicije

1.

xxxx

Leto
izvajanja

Investitor

Vsak referenčni objekt naj bo naveden
na svojem A4 formularju in naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik
(opis objekta s karakteristikami; dolžina izgrajenega kanalskega odseka, navesti in
material cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani
investitorja (glej tabelo 1).
Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo objekta:
Št. pozitivnih referenc

– 3 in več
R1 = 120 točk
–2
R1 = 100 točk
–1
R1 = 80 točk
– brez referenčnega objekta R1 = 0 točk
Reference za izgradnjo kanalizacije:
Št. pozitivnih referenc

– 5 in več
R1 = 120 točk
–3–4
R1 = 100 točk
–1–2
R1 = 80 točk
– brez referenčnega objekta R1 = 0 točk

R=

R1 + R 2
x 0,1
2

Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel
ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega
izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja
pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del,
spoštovanja projektne dokumentacije in navodil nadzora ter zagotavljanja varnega dela.
Naročnik na namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Vrednost

Tekstualni in tehnični
opis objekta

od 1998
do 2003
Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Celje

Št. 5/44
Ob-97140
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
pripravljalnih del, zemeljskih del, gradbenih del, strojnih in elektro del za “Sa-

nacijo črpališča izcednih vod iz odlagališča Dvori“.
(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: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Kraj izvedbe: odlagališče odpadkov
Dvori v Sv. Antonu pri Kopru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 25. 8.
2003, dokončanje 25. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za razvoj in investicije, Nataša Đukić-Vasić, univ.
dipl. inž. gradb., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro v tajništvu,
soba št. 11.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT (skupaj z DDV)
na transakcijski račun Komunale Koper, št.
10100-0034659356, z navedbo predmeta
naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo, soba št. 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 8. 2003 ob 12. uri na sedežu
Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni 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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 13. 10. 2003, predvidoma 18. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 5/45
Ob-97141
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o.s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
pripravljalnih del, zemeljskih del, gradbenih del za “Rekonstrukcijo II. in III.
faze kanalizacije Ankaran“.
(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: Jadranska in Regentova ulica v Ankaranu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2003, dokončanje 1. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za razvoj in
investicije, Nataša Đukić-Vasić, univ. dipl. inž.
gradb., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro v tajništvu,
soba št. 11.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT (skupaj z DDV)
na transakcijski račun Komunale Koper, št.
10100-0034659356, z navedbo predmeta
naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo, soba št. 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003 ob 12. uri na sedežu
Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni 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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 10. 2003, predvidoma 25. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 102/03
Ob-97226
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste D. Trebuša – Sp. Idrija cesta R3-610/1370.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-610 D. Trebuša - Sp. Idrija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 8.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 110,000.000 SIT
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Direkcija RS za ceste
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Št. 51/03
Ob-97228
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3B,
2256 Juršinci tel. 02/758-21-41, faks
02/758-24-61.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
fekalne kanalizacije naselja Juršinci, kanal 1.0, odsek ČN – RJ 27, L=646 m.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Juršinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Juršinci, Občinska uprava Juršinci, Juršinci 3b,
2256 Juršinci, kontaktna oseba: Igor Ketiš,
tel. 02/758-21-41.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT na ŽR Občina
Juršinci št: 01242-0100016953.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Juršinci Občinska uprava Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5%.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v razpisnih pogojih in osnutku pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum določitve o sprejemu ponudbe: do konca izvedbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Igor Ketiš, tel.
02/758-21-41.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Občina Juršinci
Št. 34401-7/2003
Ob-97300
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25.
3. (a) Opis in obseg gradnje: tlakovanje ploščadi pred pošto in banko 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:
da.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 60 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Jožica Viher, dipl. upr.
org. in Nada Cvetko Torok, univ. dipl. inž.
grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 31. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
Mestne občine Murska Sobota, št.
01280-0100011405.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, ali osebno v vložišču Mestne občine Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2003 ob 12.30, v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2 - II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe do 89

dni od odpiranja ponudb, predvideni datum
odločitve: 20. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– plačilni pogoji 20%,
– garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da vsa
razpisana dela ne odda oziroma jih odda v
zmanjšanem obsegu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 1/2003
Ob-97302
1. Naročnik: Občina Dobrna.
2. Naslov naročnika: Dobrna 19,
3204 Dobrna, faks 03/780-10-60, tel.
03/780-10-50, e-mail: jana.bosnak@dobrna.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja fekalne kanalizacije in vodovoda Dobrna in izgradnja nizkonapetostnega
električnega priključka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena za
izvedbo vse razpisane infrastrukture.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Dobrna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 15. 9. 2003, predviden rok dokončanja 30. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, kontaktna
oseba: Jana Bošnak, tel. 03/780-10-50 ali
mobitel: 031/377-959.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 13.000 SIT, plačilo: virmansko nakazilo na EZR:
01355-0100003171.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 8. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2003 ob 8. uri, na sedežu Občine Dobrna.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji št.: RD-BČ/infrastruktura 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji št.: RD-BČ/infrastruktura 2003.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji št.: RD-BČ/infrastruktura 2003.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji št.: RD-BČ/infrastruktura 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji št.: RD-BČ/infrastruktura 2003.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27.6. 2003.
Občina Dobrna
Št. 005-15/2003-130
Ob-97323
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Šentjur, d.o.o.
Pooblaščenec naročnika: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur.
Naslov pooblaščenca naročnika: Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, faks 03/574-34-46.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
mešane kanalizacije Zgornji trg Planina
pri Sevnici – I. faza.
Dela obsegajo: zemeljska dela, gradbena dela, montažna dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na Planini pri Sevnici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: začetek del v
septembru 2003, dokončanje del oktober
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur; kontaktna
oseba Anica Jazbinšek, tel. 03/747-13-87,
ali Tadeja Zorič, tel. 03/747-13-24, faks
03/574-34-46.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 15.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Šentjur, št. 01320-0100004983, namen
nakazila: razpisna dokumentacija za kanalizacijo Planina pri Sevnici.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 4. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur, Mestni trg
10, Šentjur, III. nadstropje soba št. 51a –
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 4. 8. 2003 ob

10. uri, v veliki sejni dvorani – pritličje Občine Šentjur, Mestni trg 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 18. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena, reference in rok izvedbe.
Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, tel.
03/747-13-26 ali Anici Jazbinšek, tel.
03/747-13-87.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Občina Šentjur
Št. 005-16/2003-130
Ob-97324
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Šentjur, d.o.o.
Pooblaščenec
naročnika:
Občina
Šentjur.
2. Naslov naročnika: Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur.
Naslov pooblaščenca naročnika: Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, faks 03/57-43-446.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda Slivnica-Paridol-Jelce.
Dela obsegajo: zemeljska dela, gradbena dela, montažna dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela bodo oddana skupaj ali po
delih (vejah).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
naseljih: Slivnica, Paridol, Jelce in Turno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del v
septembru 2003, dokončanje del v letu
2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur; kontaktna
oseba Anica Jazbinšek, tel. 03/747-13-87
ali Tadeja Zorič, tel. 03/747-13-24, faks
03/574-34-46.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 15.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Šentjur št. 01320-0100004983, namen nakazila: razpisna dokumentacija za vodovod
Slivnica-Paridol-Jelce.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 5. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur, Mestni trg
10, Šentjur, III. nadstropje soba št. 52a vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 5. 8. 2003 ob
10. uri, v veliki sejni dvorani - pritličje Občine Šentjur, Mestni trg 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.
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 razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna do konca izvedbe del; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 20. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference, garancija in rok izvedbe.
Merila so podrobneje opisana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, tel.
03/747-13-26, ali Anici Jazbinšek, tel.
03/747-13-87.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Občina Šentjur
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Št. 185/03
Ob-97330
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija pritličnih prostorov za potrebe knjižnice Brežice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik mora oddati ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v letu 2003, in sicer od 30. 8. 2003
do 20. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta prvih borcev
18, Anica Hribar ali Vilma Zupančič (tel.
07/49-91-546).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo po položnici na račun Občine Brežice, št.
01209-0100008385.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice s pripisom: Adaptacija Knjižnica Brežice – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Brežice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% ponudbene vrednosti brez DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 10. 2003, predvidena odločitev do
14. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Občina Brežice
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Št. 35201-5/97-6/6
Ob-97331
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119.
3. (a) Opis in obseg del: izgradnja hodnika za pešce, rekonstrukcija opornih
zidov, razširitev mostu ter rekonstrukcija regionalne ceste Godič – Stahovica,
R1-225, odsek 1083, km 3.450 do km
4.230.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Kamnik,
R1-225, odsek 1083, Godič-Stahovica,
km 3.450 do km 4.230.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119, kontaktna oseba: Ivan Kenda, univ. dipl. inž. teh.
prom.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
20.000 SIT na podračun proračuna enotnega zakladniškega računa Občine Kamnik, št. 01243-0100002257, ki je odprt pri
Banki Slovenije, z navedbo “Plačilo RD –
Rekonstrukcija R1-225/1083“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003 ob 12. uri, Občina Kamnik, Glavni trg 24, sejna soba št.: 17/P.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in
pogodbi.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
4. 11. 2003, predvideni datum odločitve
31. 8. 2003.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev bodo ponudbe ocenjene po merilu ‘’najnižja
ponudbena cena’’.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Občina Kamnik
Št. 35205-16/98-6/2
Ob-97332
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119.
3. (a) Opis in obseg del: izgradnja
II. faze vzporednega vodovoda DN-400,
Iverje-Kamnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Kamnik, rekonstrukcija R1-225, odsek 1083.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119, kontaktna oseba: Ivan Kenda, univ. dipl. inž. teh.
prom., Franc Resnik, univ. dipl. inž. stroj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na podračun proračuna enotnega zakladniškega računa Občine Kamnik, št.
01243-0100002257, ki je odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo “Plačilo RD – Izgradnja
II. faze vodovoda Iverje – Kamnik“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003 ob 12. uri, Občina Kamnik, Glavni trg 24, sejna soba št. 17/P.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti.
Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
4. 11. 2003, predvideni datum odločitve
31. 8. 2003.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev; bodo ponudbe ocenjene po merilu ‘’najnižja
ponudbena cena’’.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Občina Kamnik
Št. 110-1/03
Ob-97358
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
AC odseka Smednik–Krška vas, pododsek Dobruška vas–Smednik od km
3,480 do km 7,392.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja po naslednjih
sklopih:
– sklop I – gradnja trase avtoceste od
km 3,480 do km 7,392,
– sklop II – gradnja objektov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC odsek Smednik–Krška vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del za sklop I je 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, za sklop II pa je rok dokončanja
12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba
je Oto Rubinič univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Feliks Strmole
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Ljubljana, tel. 01/78-78-663, faks
01/78-78-664.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-

mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 100.000 SIT za
razpisno dokumentacijo za sklop I, 80.000
SIT za sklop II, oziroma 150.000 SIT za
oba razpisana sklopa ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma
z
virmanom
na
TRR
št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 19. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
19. 8. 2003 ob 10. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 111,500.000 SIT za sklop I in v višini
24,500.000 SIT za sklop II. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 172 dni po
poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. in kredita Evropske investicijske banke. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 142 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 29. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezni sklop ob izpolnjevanju
ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 11. 4.
2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/03
Ob-97359
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.
3. (a) Type and scope of construction
works: Construction of MW section
Smednik – Krška vas, subsection
Dobruška vas – Smednik from km 3.480
to km 7.392.
(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of tendering for one group, several groups or everything together: Works are awarded by
the following Lots:
– Lot I – Construction of the motorway
alignment from km 3.480 to km 7.392,
– Lot II – Construction of structures.
(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is included: /
4. Location of the performance of
Works: MW section Smednik – Krška vas.
5. Acceptability of alternatives: in accordance with the tender specifications.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: Completion Period is within 14
months from the time the Contractor is introduced into Works for the Lot I and 12
months from the time the Contractor is introduced into Works for the Lot II.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the tender documentation at this address: DDC
Consulting & Engineering Ltd., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, room no. 1.28; the
contact person is Oto Rubinič, BSc CEng,
phone: 01/30-68-204, fax 01/30-68-206.
(b) The date from which tender documentation can be requested: the tender
documentation will be available every working day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.
(c) Bidders can obtain tender documentation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 100,000.00 for the Lot I, SIT
80,000.00 for the Lot II or SIT 150,000.00
for both tendered Lots of Works (VAT included), or in equivalent amount paid in any
convertible currency.
Payments should be made by transfer
to the bank account number TRR:
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
Banka for payments in SIT or, for payments
in other foreign currencies, to the bank giro
account no. 51774/7 at Nova Ljubljanska
Banka d.d., Ljubljana. The beneficiary shall
be DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engineering Ltd.), with a note attached: “For tender documentation”.
8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: only those Bids handed in by 9.00
a.m. on 19th August 2003, at the latest, will
be accepted.
(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in

Stran

3902 / Št. 65 / 4. 7. 2003

inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engineering Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana;
Vložišče (mail room).
9. Date, hour and location of opening
the Bids: public opening of the Bids will
take place on 19th August 2003 at 10.00
a.m. at this address: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engineering Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
conference room no 1.18.
10. The amount, type and validity of acceptable Bid Security, if required in this
procedure: the Bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
111,500,000.00 for the Lot I and of SIT
24,500,000.00 for the Lot II. Validity of
the Bank Guarantee is 172 days upon the
expiration of the final deadline for submission of Bid.
11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: the order shall be
financed from the proper funds of the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by the European Investment Bank (EIB).
The way of payment with deadlines is
defined in the sample of the Contract being
a compulsory constituent part of the bidding documents.
12. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has
been selected as the most favourable (Public Procurement Act, Article 47): in accordance with the tender specifications.
13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualification, apart from the general provisions of
Articles 41 and 43 of the Public Procurement Act: in accordance with the tender
specifications.
14. Date until which the Bid must be valid,
and the projected decision date on the acceptance of Bid: Validity of the Bid is 142
days upon the expiration of the final deadline
for submission of Bid. The anticipated date
on which the decision on the Acceptance of
Bid is taken is 29 September 2003.
15. Criteria of Bid evaluation: Criteria for
the selection of the most favourable Bidder
is: the lowest price for the individual Lot
when other bidding conditions are complied
with.
16. Possible other information about the
tender: /
17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available: the
previous Public tender was published on
11th April 2003 Off. Gazette No. 35/03.
18. Date of submitting the request for
publication: 27th June 2003.
Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
Št. 351-03-2/00-4
Ob-97383
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250
Ptuj,
tel.
02/748-29-99,
faks
02/748-29-98.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in novogradnja OŠ Olge Meglič na Ptuju.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: obstoječi objekt šole
na Prešernovi 31 na Ptuju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rekonstrukcija in
novogradnja OŠ Olge Meglič:
A) rušitev in 1a faza: začetek: 15. 8.
2003, konec: 15. 9. 2003,
B) gradbeno obrtniška dela: začetek:
16. 9. 2003, konec: 1. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj, Ivan Vidovič ali Valentina Golob, tel. 02/748-29-50, faks
02/748-29-98.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2003
do 12. ure – vsak delovni dan od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dobijo usposobljeni ponudniki na podlagi predhodne najave in s potrdilom o vplačilu 15.000 SIT na transakcijski račun
Mestne občine Ptuj: 01296-0100016538,
sklic 351-03-2/00-4.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2003.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj,
s pripisom “rekonstrukcija in novogradnja
OŠ Olge Meglič“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2003 ob 12. uri, Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti,
Mestni trg 1/III, Ptuj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev, rok plačila: 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dneva, ko sklenjena pogodba stopi v veljavo, predvideni datum odločitve: 15. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Mestna občina Ptuj
Ob-97441
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: A2 Karavanke-Obrežje odsek Šentvid – Koseze.
Začetna gradbena dela – sklop 1 (objekti), sklop 2 (povozni plato Pržan),
sklop 4 (prestavitev Celovške), sklop 6
(elektrovodi).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti ali po
posameznih sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti izdelani.
4. Kraj izvedbe: Šentvid - Koseze.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
je 6-10 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, oziroma v skladu z razpisnimi pogoji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ZIL inženiring d.d.
Ljubljana, Kersnikova 10, kontaktna oseba
za dodatne informacije Aleš Stele (tel.
01/433-50-40), dvig razpisne dokumentacije – vložišče ZIL inženiringa, I. nadstropje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 75.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije ponudnik poravna z
virmanom na TRR št. 05100-8010026397
pri A Banki VIPA d.d. v korist ZIL inženiring
d.d., s pripisom “za razp. dokum.“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 11. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZIL inženiring d.d., Kersnikova
10, Ljubljana - vložišče, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 8.
2003 ob 13.30, v prostorih Ministrstva za
promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana,
sejna soba, 7. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe:
– za sklop 1 v višini 18,500.000 SIT,
– za sklop 2 v višini 9,300.000 SIT,
– za sklop 4 v višini 68,000.000 SIT,
– za sklop 6 v višini 600.000 SIT.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora biti veljavna 172 dni od datuma odpiranja ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS +
kredita Evropske investicijske banke (EIB).
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
142 dni od odpiranja ponudb. Predvideni
datum odločitve je 40 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnitvi ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne
11. 4. 2003, Ob-91781.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-97442
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer Address: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Branch Office
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
phone:
*386/1/300-99-00,
fax
*386/1/300-99-01.
3. (a) Type and scope of construction
works: A2 Karavanke – Obrežje, Section
Šentvid – Koseze; commencement construction works – Lot No. 1 (buildings),
Lot No. 2 (top slab Pržan), Lot No. 4
(displacement of Celovška St.), Lot No.
6 (electric wires).
(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
group of works and the possibility of tendering for one group, several groups or
everything together: together as a whole
or individual lots.
(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs
is included: designs comleted.
4. Location of the performance of
works: MW Šentvid-Koseze.
5. Acceptability of alternatives: no alternatives are acceptable.
6. The anticipated commencement
and comletion date or the duration of the
works: the completion period is 6-10
months from the introduction of the contractor into work or in accordance with tender specifications.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation
may be requested: ZIL inženiring d.d.,
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, the contact

person for additional information is Aleš
Stele, phone *386/1/433-50-40 Bidders
may obtain the tender documentation at the
address: ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, 1st floor, Vložišče (mail
room).
(b) The date from which tender documentation can be requested: every working day between 10.00 a.m. and 12.00
(noon) local time.
(c) Bidders can obtain tender documentation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non returnable sum of SIT
75.000,00 (VAT included) by transfer to the
bank
account
number
TRR:
05100-8010026397 at Abanka Vipa d.d.,
in favour of ZIL Inženiring d.d., with the note
attached: “For Tender Documentation“.
8. (a) Final date and hour for submitting the Bid: Only those Bids handed in by
12.00 a.m. on August 11th, 2003 at the
latest will be accepted.
(b) Complete address at which the
Bids must be handed in: ZIL inženiring
d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, 1st
floor, Vložišče (mail room).
9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on August 11th, 2003 at 13.30
(noon) at this address: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, 1000 Ljubljana, 7 th
floor, conference room.
10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: the bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of
– SIT 18.500.000,00 for Lot No. 1,
– SIT 9.300.000,00 for Lot No. 2,
– SIT 68.000.000,00 for Lot No. 4, and
– SIT 600.000,00 for Lot No. 6.
Validity of the Bank Guarantee is 172
days upon the date of the public opening of
the Bids.
11. The main conditions cencerning
the financing and payment, and/or quoting of relevant provisions from other documents concerning payments: the order
shall be financed from the proper funds of
the Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by the European Investment Bank (EIB). The
method of payment concerning the redemption dates is determined in the sample of
the contract as the obligatory part of the
tender documentation.
12. Legal form of connection of Bidders in the group within one Bid, after it
has been selected as the most favourable
(Public Procurement Act, Article 47): in
accordance with tender specifications.
13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business
and technical qualification, apart from the
general provisions of Articles 41 and 43
of the Public Procurement Act: in accordance with the tender specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: the final deadline
for submission of Bid is 142 days from the
date of public opening of the bids. The anticipated decision date on the Acceptance
of Bids is 40 days from the date of public
opening of the bids.
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15. Criteria of Bid evaluation: the lowest price if qualifying all other tender conditions.
16. Possible other information about
the tender: /
17. Date and number of the publication of a previous Public Tender, if available: the previous Public Tender was published on April 11th, 2003 in the Official
Gazette No. 35/03.
18. Date of submitting the request for
publication: June 30th, 2003.
Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
Ob-97443
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: A2 Karavanke–Obrežje odsek Smednik-Krška
vas. Začetna dela oziroma gradnja predobremenilnih nasipov, priključku, deviacijah in bencinskem servisu Zaloke, regulacija 7-1 potoka Ilovar in zaščita magistralnega plinovoda M-4 DN400s.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti izdelani.
4. Kraj izvedbe: Smednik–Krška vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
je 60 dni od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ZIL inženiring d.d.
Ljubljana, Kersnikova 10, kontaktna oseba
za dodatne informacije Vlado Žerjav (tel.
01/234-00-18), dvig razpisne dokumentacije – vložišče ZIL inženiringa, I. nadstropje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 60.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije ponudnik poravna z
virmanom na TRR št. 05100-8010026397
pri A Banki VIPA d.d. v korist ZIL inženiring
d.d., s pripisom “za razp. dokum.“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 2003 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZIL inženiring d.d., Kersnikova
10, Ljubljana - vložišče, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za promet in zveze, Langusova
4, Ljubljana, sejna soba, 7. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 40,000.000 SIT. Bančna garancija
za resnost ponudbe mora biti veljavna 172
dni od datuma odpiranja ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se finansira iz lastnih sredstev DARS +
kredita Evropske investicijske banke (EIB).
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni od odpiranja ponudb. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 40 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnitvi ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne
28. 2. 2003, Ob-89130.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-97444
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer Address: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, phone:
01/300-99-00, fax 01/300-99-01.
3. (a) Type and scope of construction
works: commencement works construction of preloaded embankment on the
MW, on the section Smednik – Krška
vas, connection, deviations and petrol
station Zaloke, regulation 7-1 of the
Ilovar stream as well as the protection
of the M-4 DN400s main line gas conduit.
(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
group of works and the possibility of tendering for one group, several groups or
everything together: together as a whole.
(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs
is included: designs comleted.
4. Location of the performance of
works: MW Smednik–Krška vas.
5. Acceptability of alternatives: no alternatives are acceptable.
6. The anticipated commencement and
comletion date or the duration of the
works: the completion period is 60 days from
the introduction of the contractor into work.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation
may be requested: ZIL inženiring d.d.,
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, the contact
person for additional information is Vlado
Žerjav, phone *386/1/234-00-18, the ten-
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der documentation – Bidders may obtain
the tender documentation at the address:
ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000
Ljubljana, 1st floor, Vložišče (mail room).
(b) The date from which tender documentation can be requested: every working day between 10.00 a.m. and 12.00
(noon) local time.
(c) Bidders can obtain tender documentation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non returnable sum of SIT
60.000,00 (VAT included) by transfer to
the bank account number TRR:
05100-8010026397 at Abanka Vipa d.d.,
Slovenska 58, 1000 Ljubljana, in favour of
ZIL Inženiring d.d., with the note attached:
“For Tender Documentation“.
8. (a) Final date and hour for submitting the Bid: only those Bids handed in by
10.30 a.m. on August 13th, 2003 at the
latest will be accepted.
(b) Complete address at which the
Bids must be handed in: ZIL inženiring
d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, 1st
floor, Vložišče (mail room).
9. Date, hour and location of opening
the Bids: public opening of the Bids will
take place on August 13th, 2003 at 12.00
p.m. at this address: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, 1000 Ljubljana, 7th
floor, conference room.
10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: the bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
40.000.000,00.
Validity of the Bank Guarantee is 172
days upon the date of the public opening of
the Bids.
11. The main conditions cencerning
the financing and payment, and/or quoting of relevant provisions from other documents concerning payments: the order
shall be financed from the proper funds of
the Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by the European Investment Bank (EIB). The
method of payment concerning the redemption dates is determined in the sample of
the contract as the obligatory part of the
tender documentation.
12. Legal form of connection of Bidders in the group within one Bid, after it
has been selected as the most favourable
(Public Procurement Act, Article 47): in
accordance with tender specifications.
13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business
and technical qualification, apart from the
general provisions of Articles 41 and 43
of the Public Procurement Act: in accordance with the tender specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: validity of Bid is
142 days from the date of public opening of
the bids. The anticipated decision date on
the Acceptance of Bids is 40 days from the
date of public opening of the bids.
15. Criteria of Bid evaluation: the lowest price when other biding conditions are
complied with.
16. Possible other information about
the tender: /

17. Date and number of the publication of a previous Public Tender, if available: the previous Public Tender was published on March 28th, 2003 in the Official
Gazette No. 31/03, Ob-89130.
18. Date of submitting the request for
publication: June 30th, 2003.
Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.

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-97132
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 57-59 z dne 20. 6.
2003, št. 11/2003, Ob-96182, se popravi
17. točka in se pravilno glasi:
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost – premija, reference
ponudnika, količnik pokritja čiste zavarovalne premije s čistimi zavarovalno tehničnimi
rezervacijami, količnik pokritja garancijskega sklada v primerjavi z zahtevanim zakonskim minimumom in certifikat kakovosti
ISO 9001.
Splošna bolnišnica Celje
Popravek
Št. 64000-04/2003
Ob-97138
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 57-59 z dne
20. 6. 2003, Ob-96602, se zaradi tiskarske napake popravi besedilo 8. (c) točke,
tako da se pravilno glasi:
8. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek v višini
9.600 SIT (DDV je vključen) je treba nakazati na transakcijski račun št.
01353-0100010641 s pripisom “razpisna
dokumentacija – šolski prevozi“.
Občina Cerkvenjak
Popravek
Ob-97227
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49-51 z dne
30. 5. 2003, Ob-94996, se popravi 9. (a)
in 10. točka tako, da se pravilno glasi:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 7. 2003
do 9. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7.
2003, ob 10. uri, na naslovu: RS, Mini-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
strstvo za promet – Direkcija za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, v sejni sobi.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Sp 3/2003
Ob-97218
V javnem razpisu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije CIF-JR-1/2003, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003, na strani 2736, Ob-94260, se zaradi podaljšanja roka za predložitev ponudbe,
skladno z ZJN-1,25/5, spremeni točka 9.
(a) o roku za predložitev ponudbe, ki se po
novem glasi: do 14. 7. 2003 do 10. ure in
ustrezno točka 10. o datumu in uri odpiranja ponudb, ki se po novem glasi: 14. 7.
2003 ob 12. uri v učilnici Centra za informatiko, Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, podstrešje sodne stavbe,
soba 14.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko
Št. 351-05-20
Ob-97131
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje nalog
koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu – pripravljalna faza projektne
dokumentacije za poslovni kompleks
A3, A4 in A5 BO 2/3 Bežigrajski dvor.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana – Bežigrajski
dvor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razvidno iz razpisne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – Sektor
za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 7. 2003 ob 9.30 – Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – 13 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 208/2003-1
Ob-97173
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola dr.
Bogomirja Magajne Divača, Bogomirja Magajne 4, 6215 Divača, tel. 05/763-30-80,
faks 05/763-30-80.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2003/2004
v Občini Divača.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklopi:
1. sklop: Dolenja vas–Potoče–Laže–Senožeče–Divača,
2. sklop: Tatre–Misliče–Barka–Naklo–
Matavun–Škofije–Vremski
Britof–Gornje
Vreme–Famlje–Goriče–Brežec–Dolnje Ležeče–Divača,
3. sklop: Kačiče–Dane pri Divači–Divača,
4. sklop: Gradišče–Divača,
5. sklop: Gorenje pri Divači–Divača.
Oddaja ponudbe je možna za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole dr. Bogomirja Magajne Divača.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
druge variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: vse dni v šolskem
letu 2003/2004 - s pričetkom 1. 9. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
dr. Bogomirja Magajne Divača, Bogomirja
Magajne 4, 6215 Divača, Damijana Gustinčič Keser.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb, vsak delovni dan od
9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 21. 7. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba se odda v tajništvu
Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, Bogomirja Magajne 4, 6215 Divača.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 7. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, Bogomirja Magajne 4, 6215 Divača.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila 30 dni po prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni zahtevana.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: zahtevana pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji,
dodatni pogoj, ki ga morajo izpolniti ponudniki je:
– da v ponudbi navedejo, če bodo izvedbo naročila delno ali v celoti zaupali
podizvajalcu.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 72/94, 54/96, 48/98,
7/99, 65/99 in 36/00), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 8. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 25. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2003.
Osnovna šola dr. Bogomirja
Magajne Divača
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Št. 35209-0004/2003-46/14 Ob-97186
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
4000 Kranj, tel. 04/23-73-100, faks
04/23-73-106.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A zakona o javnih
naročilih: oddaja koncesije za izvajanje
dimnikarske službe na območju Mestne
občine Kranj; 1 B kategorija 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma od
1. 10. 2003 ali največ 1 mesec po podpisu
pogodbe, za 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe, soba 215, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Marjan Vidic, tel.
04/23-73-153, faks 04/23-73-107, e-mail:
marjan.vidic@kranj.si.
(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: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije v višini 15.000 SIT na transakcijski račun Mestne občine Kranj št.
01252-0100006472, s pripisom “Razpisna dokumentacija za dimnikarsko službo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 18. 8. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tajništvo oddelka
za gospodarske javne službe, soba 215,
II. nadstropje, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 18. 8. 2003
ob 12. uri v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v sobi št. 9,
pritličje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,500.000 SIT, veljavna najmanj do 17. 10. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– registracija ponudnika:
a) pravne osebe morajo priložiti izpisek
iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni
od objave tega razpisa;
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b) samostojni podjetnik mora priložiti priglasitveni list DURS, ne starejši od 30 dni
od objave tega razpisa in obrtno dovoljenje;
– dokazilo sodišča, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ne starejše od 30 dni
od te objave razpisa, ali dokazilo DURS, da
samostojni podjetnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ne starejše od 30 dni od objave
razpisa;
– dokazilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih 5 letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije, ne starejše od 30 dni od objave
razpisa;
– potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi države,
ne starejše od 30 dni od objave razpisa;
– izjavo ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti;
– dokazila, da je ponudnik finančno sposoben v smislu določil Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Uradni list RS, št.
54/99):
a) pravne osebe: podatke o boniteti in
plačilni sposobnosti (obrazca o boniteti
BON 1 in BON 2 v izvirniku), ki ne sme biti
starejši od 30 dni od dneva razpisa;
b) samostojni podjetnik: davčna odmera
za leto 1999, 2000 in 2001 oziroma za zadnja tri leta ter potrdilo o solventnosti izdano s
strani banke v kateri ima samostojni podjetnik odprt transakcijski račun, v originalu ne
starejše od 30 dni od dneva razpisa;
– seznam najvažnejših opravljenih storitev
s področja predmeta tega razpisa v zadnjih
treh letih s potrdili naročnikov (reference); ponudnik mora predložiti najmanj eno potrdilo
druge občine, da je opravljal ali opravlja dimnikarske storitve na njenem območju;
– navedba trenutne tehnične in kadrovske usposobljenosti za izvajanje dimnikarskih storitev na dan objave tega razpisa;
– dokazila o minimalni kadrovski usposobljenosti in tehnični opremljenosti za izvajanje dimnikarskih storitev v Mestni občini
Kranj, določeni v razpisni dokumentaciji;
– predložitev bančne garancije za resnost ponudbe;
– predložitev izjave banke, da bo ponudniku dala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2,500.000 SIT,
veljavno za čas veljavnosti pogodbe, ki jo
bo ponudnik predložil pred sklenitvijo pogodbe in v času veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe;
– izjava ponudnika, da bo v 30 dneh po
sklenitvi koncesijske pogodbe sklenil pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti dimnikarske službe lahko povzroči tretji osebi v višini najmanj 18,000.000 SIT za materialne
škode in najmanj 60,000.000 SIT za nematerialne škode;
– izjavo, da bo zagotavljal interventno izvajanje dimnikarske službe;
– izjavo, da bo zagotovil strokovno vodenje evidenc iz 4. člena Odloka o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 57/03);

– ponudnik mora predložiti program izvajanja dimnikarske službe glede kadrov,
organizacije dela, strokovne opremljenosti,
razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije;
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisne dokumentacije in da so podatki v
ponudbi resnični in niso zavajajoči.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Odlok o dimnikarski službi v Mestni
občini Kranj (Uradni list RS, št. 57/03).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do vključno 10. 10. 2003, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 20. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) tehnična usposobljenost ponudnika:
– minimalna oprema vsakega zaposlenega dimnikarja, ki bo opravljal storitve na
območju Mestne občine Kranj – 5 točk;
– minimalna oprema vsakega zaposlenega merilca emisij, ki bo opravljal storitve
na območju Mestne občine Kranj – 6 točk;
b) število zaposlenih kvalificiranih dimnikarjev, ki bodo opravljali koncesijsko dejavnost na območju Mestne občine Kranj:
– vsak kvalificiran zaposlen dimnikar –
4 točke;
– vsak kvalificiran zaposlen merilec emisij dimnih plinov – 5 točk;
c) reference:
– opravljanje dimnikarske storitve na območju drugih občin (6 točk za vsako referenco) pri čemer se upošteva največ 3 reference;
d) celovitost ponujenega izvajanja javne
službe v okviru ene ponudbe:
– pokritost celotne Mestne občine Kranj
v okviru iste pravne osebe (en izvajalec –
ponudnik) – 15 točk,
– pokritost dela Mestna občine Kranj (več
izvajalcev v okviru ene ponudbe) – 5 točk;
e) ponujena koncesijska dajatev:
– vrednost
koncesijske
dajatve
6,000.000 SIT za opravljanje dimnikarskih
storitev je 10 točk,
– ostale ponudbe za višjo koncesijsko
dajatev po formuli: 10 pomnoženo z višino
ponudbe in deljeno z 6,000.000; točke se
zaokrožijo na eno decimalko.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere
največ točk. V primeru, da imata dva ali več
ponudnikov enako število točk, je najugodnejši ponudnik tisti, ki je prejel več točk pri
merilih a) in b) skupaj.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v primeru revizije tega postopka mora ponudnik podaljšati veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe z veljavnostjo
najmanj 15 dni po zaključku revizijskega postopka.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Mestna občina Kranj
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Št. 031/2003-1
Ob-97188
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: najem zunanjih
prevozov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
– sklop A: kombi 8+1 sedež,
– sklop B: mali avtobus do 25 sedežev,
– sklop C: kamion – tovorni – do 5 ton,
– sklop Č: kombi – furgon – za prevoz
tovora.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: največ eno leto
od datuma podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila – Katarina Novak, Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 031/2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 031/2003-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno dne
20. 8. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
31. 10. 2003, v vrednosti 750.000 SIT –
za sklop A, 300.000 SIT – za sklop B,
300.000 SIT – za sklop C in 150.000 SIT
za sklop Č.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2003, september 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena - 90%, plačilni pogoji - 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
JZ RTV Slovenija
Št. 403-90/2003
Ob-97223
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, obcina@ajdovscina.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: subvencioniranje
obrestne mere za podjetnike, priloga 1A,
št. kategorije 6 (bančne storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ajdovščina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do porabe vseh sredstev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, kontaktna oseba
Alenka Čadež Kobol, tel. 05/365-91-29.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
enotni zakladniški podračun pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila št.
01201-0100014597.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nadomestilo obresti bo banki nakazano enkratno
v celotnem znesku pred koriščenjem odobrenih posojil.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni po datumu odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: določena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Občina Ajdovščina
Št. 101/03
Ob-97225
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: PGD, PZI rekonstrukcije križišča cest R1-221/1221,
R1-221/1222 in R1-224/1230 pri Riklovem mostu v Hrastniku.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta R1-221 Trbovlje
- Hrastnik - Šmarjeta in R1-224 Hrastnik most čez Savo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 210 dni po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
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01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 8.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 24,500.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 41414-02/03-1
Ob-97250
1. Naročnik: Občina Komen.
2. Naslov naročnika: Komen 86,
6223 Komen, tel. 05/731-04-50, faks
05/731-04-60, e-mail: obcina@komen.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: finančni leasing za objekt
šola Štanjel s celotnim funkcionalnim
zemljiščem, parcelna št. 909, k.o. Štanjel
v izmeri 9406 m2. Storitev je opredeljena v
6b. točki priloge 1A ZJN.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Štanjel.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občinska
uprava občine Komen, Andreja Krt.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v uradnih urah Občinske uprave občine Komen do 30. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Komen, Komen 86,
Komen, pisarna št. 11, tajništvo, z označbo
navedeno v navodilih.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2003 ob 10.30, v sejni sobi
Občine Komen.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon o javnih financah in Zakon o izvrševanju proračuna RS za posamezno proračunsko obdobje.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003; predvideni datum odločanja 8. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je največje število točk po merilih iz razpisne dokumentacije dosežene pri skupnih
stroških (glavnica in obresti), pologu naročnika, odkupu po zaključku, varščini, stroških odobritve, stroških vodenja.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Občina Komen
Št. 019827
Ob-97265
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-333,
faks 01/58-08-302.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov za potrebe Javnega
podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev iz javnega naročila se odda v
celoti.
5. Kraj izvedbe:
– poslovno-servisni objekt JP VO-KA,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
– prostori Centralne Čistilne naprave,
Cesta v prod 100, Zalog,
– prostori vodarne Kleče, Saveljska c. 1,
Ljubljana,
– občasno na različnih lokacijah po Ljubljani.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je oktober 2003 ter dokončanje september 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, služba za javna
naročila, Vodovodna 90 (Franc Vizjak, tel.
01/58-08-333).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo na TTR:
17000-0000067258 pri SIB banki v znesku 10.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 27. 8. 2003 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 8. 2003 ob 8. uri v sejni sobi
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija
Ljubljana, Vodovodna 90.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: potrdila in dokazila v
skladu z ZJN-1.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva, ki je določen za
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oddajo ponudbe; odločitev bo predvidoma
konec septembra 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika, ISO certifikat.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
Št. 35003-15/2003
Ob-97295
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektno tehnične dokumentacije za komunalno infrastrukturo za območje severne obrtne-industrijske cone Murska
Sobota in investicijskega programa.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Nemčavci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: največ 45 koledarskih dni od sklenitve pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, Angelca Dokl Mir, u.d.i.a.
in Jožica Viher, dipl. upr. org.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan do roka oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
01280-0100011405 in s pripisom “Javni
razpis - izdelava PGD“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zapečateni kuverti s pripisom “Javni razpis za PGD
za severno obrtno industrijsko cono“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 7. 2003 ob 12.30, v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2 - urad župana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvajanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-

nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z zakonom.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v skladu z zakonom.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 29. 10. 2003. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: v roku 15
dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– rok izvedbe 20%,
– plačilni pogoji 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 4199-2/03
Ob-97320
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: preventivni zdravstveni
pregledi in izdelava zdravstvene analize
za oceno tveganja (I B - št. kat. 25).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: preventivni zdravstveni pregledi so razdeljeni v 8 sklopov v odvisnosti od posamezne lokacije poslovne enote, iz katere
se bodo opravljali, za zaposlene v tej PE,
preventivni zdravstveni pregledi:
1. področje: PE Postojna,
2. področje: PE Sl. Konjice,
3. področje: PE Ljubljana,
4. področje: PE Hrušica,
5. področje: PE Maribor,
6. področje: PE Kozina,
7. področje: PE Vransko,
8. uprava družbe,
9. izdelava zdravstvene analize za oceno tveganja.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: ni opredeljen.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič za splošne zadeve javnega naročila;
tel.
01/51-88-368,
faks
01/51-88-301, Rihard Gerbec za tehnično-strokovne zadeve javnega naročila.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora
biti izvedeno na transakcijski račun št.
02923-0012771839, sklic na številko 99.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana (soba
št. 308).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2003 ob 14. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost garancije mora biti najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
5. 11. 2003; datum odločitve do 21. 8.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtev je merilo ponudbena
cena in pa oddaljenost ponudnika od razpisane posamezne lokacije pri naročniku.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
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Št. 400-01-09/2003
Ob-97385
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih
habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti
značilnih rastlinskih vrst.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Vojkova 1b.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, končanje: najkasneje
do 15. 10. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Jernej Menart, univ. dipl. ek., klet, soba K02, tel. 01/478-41-92.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15.30,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003 ob 13. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti za več kot
3 dni,
– da ponujeno trajanje izvedbe predmeta
javnega naročila ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb.
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Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 10. 2003 in predvideni datum odločitve do 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena razpisanih storitev.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Agencija RS za okolje

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. 01-1/2003
Ob-97181
1. Naročnik: Državni izpitni center.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 16,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: postavitev produkcijskega sistema tiska na
zahtevo na ključ.
(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober 2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Državni izpitni
center, Joži Trkov, tel. 01/548-46-56, Toni
Bizjak, tel. 01/548-46-41 in Peter Škrl, tel.
01/548-46-55.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 10. uro v vložišču Državnega izpitnega centra.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na bančni
račun št. 01100-6030632914, sklic na
00-040971.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 12. 8. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Ponudba – Ne odpiraj“.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ni.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: delno
plačilo v dneh, ostalo lizing za dobo 5 let.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: september 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (cena investicije, stroški financiranja opreme, strošek
prilagoditve delovnega procesa s sistemom,
fiksni mesečni strošek vzdrževanja sistema,
materialni stroški tiska, stroški obratovanja
sistema, dodatne ugodnosti sistema).
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne
13. 6.2003, št. 149/03.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Državni izpitni center

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Popravek
Št. 037-2/2003
Ob-97531
V javnem razpisu za izvajanje prevajalskih storitev po omejenem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56 z dne
13. 6. 2003, se 9. (a) točka spremeni in se
pravilno glasi:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do
9. ure, Servis skupnih služb Vlade RS, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 03/310591
Ob-97348
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira kandidatov za izdelavo in reambulacijo temeljnih topografskih načrtov v digitalni
obliki po katastrskih občinah na območju Mestne občine Ljubljana po omejenem postopku.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: v 2. fazi omejenega postopka bo izdelava in reambulacija temeljnih topografskih načrtov v digitalni obliki
po katastrskih občinah na območju Mestne
občine Ljubljana potekala postopoma.
5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: kandidatom bo
priznana usposobljenost za dobo 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
Alenka Mihelčič, tel. 01/306-44-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od 9.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL – izvrševanje proračuna, sklic na št.
00-121-19000-03, s pripisom JR –
03/310591.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 28. 7. 2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nad., soba 101.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančni garanciji za resnost ponudbe in za
dobro izvedbo posla bosta zahtevani v II.
fazi omejenega postopka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev mora
ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje:
– kadrovska usposobljenost ponudnika,
– reference,
– tehnična opremljenost.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS,
št. 110/02), Zakon o geodetski dejavnosti

(Ur. l. RS, št. 8/00), Zakon o javnih cestah
(Ur. l. RS, št. 29/97, 18/02), Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot (Ur. l. RS, št. 52/00), Zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur. l. SRS,
št. 16/74, 42/86), Navodilo o tem, kaj se
šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov
in naprav (Ur. l. RS, št. 27/85), Pravilnik o
izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih
naprav (Ur. l. SRS, št. 25/76), Pravilnik o
znakih za TTN (Ur. l. SRS, št. 29/82), Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk (Ur. l. SRS, št. 18/81).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v II. fazi bo izvedba naloge potekala
postopoma.
16. Merila za ocenitev ponudb: v II.
fazi bo merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis je ponovljen, ostale informacije v razpisni dokumentaciji.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 321-18-2/2003/77
Ob-97449
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta
160, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-92-66,
faks
01/478-92-00,
e-pošta:
spela.stern@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalcev
intervencijskega prevzema, skladiščenja in odpreme pšenice, rži, ječmena in
koruze (v nadaljevanju intervencijsko
skladiščenje žit) v skladu z Uredbo o ureditvi trga z žiti (Ur. l. RS, št. 34/02, 44/02,
64/02 in 27/03).
Sklic: priloga k ZJN – 1B – storitve, št.
kategorije 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik bo izbral prijavljitelje za intervencijsko skladiščenje žit po
naslednjih sklopih:
– sklop 1: osrednjeslovenska regija,
– sklop 2: jugovzhodna slovenska in
spodnjeposavska regija,
– sklop 3: savinjska, podravska in zasavska regija,
– sklop 4: goriška in notranjsko-kraška
regija,
– sklop 5: pomurska regija.
Meje regij so določene v Uredbi o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Ur. l.
RS, št. 28/00).
Prijavitelj lahko predloži prijavo za en
sklop ali za več sklopov s tem, da mora biti
prijava pripravljena za vsak sklop posebej.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija po
regijah iz 4. točke.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročnik bo prijaviteljem ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev priznal usposobljenost za 3 leta.
Zbiranje ponudb in izbira izvajalcev intervencijskega skladiščenja žit: od 1. 9.
2003 do 1. 9. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-93-43, kontaktna oseba je Špela
Štern (tel. 01/478-74-52).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 14. ure, v sobi 308.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo zainteresirani prijavitelji dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT (DDV vključen), plačanih z virmanom na transakcijski
račun proračuna Republike Slovenije, številka 01100-6300109972 s pripisom “Javni razpis – izbira intervencijskega skladišča – Ne odpiraj”.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 28. 7. 2003, najkasneje do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, osebno v sobi 308 ali po pošti, v
obeh primerih pa v zaprti ovojnici s pripisom “Javni razpis – izbira intervencijskega
skladišča – Ne odpiraj!” z navedbo številke
objave tega javnega razpisa.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija v višini 1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima število dni blokad žiro računa v
preteklih šestih mesecih enako nič;
2. plačilni rok: najmanj 30 dni;
3. veljavnost prijave: najmanj 90 dni;
4. da ima ustrezen prostor za nemoten
prevzem in odpremo žit;
5. da ima uradno tehtnico za količinski
prevzem žit;
6. da ima ustrezno mesto za odvzem
vzorcev in ustrezen prostor za izdelavo analiz o kakovosti oddanih žit ter hranjenje odvzetih vzorcev;
7. da ima ustrezne merilce temperature
v skladišču;
8. da opremljenost in usposobljenost njihovih delavcev omogoča opravljanje avtomatske obdelave podatkov o količinskem in
kakovostnem prevzemu žit ter izdelavo obračuna;
9. da ima ustrezen skladiščni prostor s
kapaciteto nad 5.000 ton za najmanj 12 mesečno skladiščenje prevzetih količin žita;
10. da ima ugodno transportno povezavo za prevzem in odpremo žit;
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11. da ima možnost prevzema in odpreme žit z vagoni ali kamioni;
12. da predloži podatke o številu zaposlenih in kadrovski strukturi;
13. da predloži načrt skladišča z izmerami vseh skladiščnih prostorov.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00),
– Uredba o ureditvi trga z žiti (Ur. l. RS,
št. 34/02, 44/02, 64/02 in 27/03).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: od 1. 9. 2003 dalje.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: Špela Štern, tel. 01/478-74-52.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

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. 404-08-50/2003-21
Ob-97134
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: ponudnika se ne izbere. 19. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: gasilska vozila:
a) večje gasilsko vozilo GV-2 – 1 vozilo,
b) gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25
– 1 vozilo.
Ministrstvo za obrambo RS, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Ig pri
Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudnika se ne izbere. Naročnik ni prejel nobene pravilne ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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a) 52,393.863,79 SIT; 39,788.400 SIT,
b) 58,818.892,80 SIT; 39,972.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa:
– Uradni list RS, št. 19-21 z dne 28. 2.
2003, Ob-89126, objava,
– Uradni list RS, št. 31 z dne 28. 3.
2003, Ob-90922, podaljšanje roka.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 17123-06-403-89/2002
Ob-97136
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega naročila je izdelava in dobava delov policijskih uniform,
in sicer:
– sklop 7:
– nogavice poletne – 48.000 parov,
– nogavice zimske – 24.000 parov,
– dokolenke – 12.000 parov.
Kraj dobave: po posameznih policijskih
enotah oziroma postajah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne objave (v skladu z 20. členom ZJN-1) pozval
2 kandidata. Na poziv sta se odzvala oba
kandidata, ki sta pravočasno in pravilno
predložila svoji ponudbi. Pogajanja so potekala po merilu najnižja cena. Naročnik je
za sklop 7 oddal naročilo kandidatu iz
6. točke te objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 7: Polzela d.d., Polzela 171,
3313 Polzela.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za sklop 7 je 25,401.600 SIT brez
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 7: 25,522.920 SIT brez DDV,
25,401.600 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan dne 20. 2. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-97154
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 ocenjevanje 26. 5. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 4. 6. 2003, obvestilo o oddaji javnega naročila 4. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava izdelkov črne metalurgije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno
– sklop 1: Tink d.o.o., Kosovelova 16,
3000 Celje,
– sklop 2: Merkur d.d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo,
– sklop 3: Tink d.o.o., Kosovelova 16,
3000 Celje,
– sklop 4: Merkur d.d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo,
– sklop 5: Merkur d.d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo,
– sklop 6: Merkur d.d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 2,666.465 SIT,
– sklop 2: 3,063.360 SIT,
– sklop 3: 9,648.200 SIT,
– sklop 4 3,108.390 SIT,
– sklop 5: 1,561.790 SIT,
– sklop 6: 503.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh):
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 2,
– sklop 3: 3,
– sklop 4: 3,
– sklop 5: 2,
– sklop 6: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 3,593.002 SIT, 2,666.465
SIT,
– sklop 2: 3,398.445 SIT, 3,063.360
SIT,
– sklop 3: 10,256.250 SIT, 9,648.200
SIT,
– sklop 4: 3,259.090 SIT, 3,108.390
SIT,
– sklop 5: 2,101.860 SIT, 1,561.790
SIT,
– sklop 6: 503.000 SIT, 503.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 18. 4.
2003, Ob-92258.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-97156
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 ocenjevanje 26. 5. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 29. 3. 2003, obvestilo o oddaji javnega naročila 29. 3. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava vrtalnih kron in drogovja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno
– sklop 1: Merkur d.d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo,
– sklop 2: Omnikom d.o.o., Šuštarjeva 7,
1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 14,243.027 SIT,
– sklop 2: 48,104.485 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh):
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 15,313.622 SIT, 14,243.102
SIT,
– sklop 2: 50,715.027 SIT, 48,104.485
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 18. 4.
2003, Ob-92255.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-97158
1. Naročnik: RTH, Rudnik TrbovljeHrastnik 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 ocenjevanje 26. 5. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 2. 6. 2003, obvestilo o oddaji javnega naročila 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava vijačnega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kovinocrom d.o.o., Jesenice 1, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
9,718.965,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV): 9,995.095 SIT,
9,718.965,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 18. 4.
2003, Ob-92253.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Ob-97160
1. Naročnik: RTH, Rudnik TrbovljeHrastnik 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 ocenjevanje 26. 5. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 4. 6. 2003, obvestilo o oddaji javnega naročila 4. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava elektro materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Merkur d.d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo,
– sklop 2: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 12, 1412 Kisovec,
– sklop 3: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 12, 1412 Kisovec,
– sklop 4: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 12, 1412 Kisovec,
– sklop 5: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 12, 1412 Kisovec,
– sklop 6: Merkur d.d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 1,748.581 SIT,
– sklop 2: 6,512.876 SIT,
– sklop 3: 24,944.996 SIT,
– sklop 4 2,665.325 SIT,
– sklop 5: 695.759 SIT,
– sklop 6: 327.850 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh):
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 2,
– sklop 3: 2,
– sklop 4: 2,
– sklop 5: 2,
– sklop 6: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 2,156.060 SIT, 1,748.581 SIT,
– sklop 2: 6,544.679 SIT, 6,512.876
SIT,
– sklop 3: 25,802.780 SIT, 24,944.996
SIT,
– sklop 4: 2,717.429 SIT, 2,665.325 SIT,
– sklop 5: 733.155 SIT, 695.759 SIT,
– sklop 6: 523.500 SIT, 327.850 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 18. 4.
2003, Ob-92252.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-97162
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.
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3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 26. 5. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 29. 3. 2003, obvestilo o oddaji javnega naročila 29. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava orodja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Imexa d.o.o., Zaloška cesta
163, 1000 Ljubljana,
– sklop 2: Imexa d.o.o., Zaloška cesta
163, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 4,684.118,78 SIT,
– sklop 2: 7,153.972,99 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh):
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 6,787.227 SIT, 4,684.118,78
SIT,
– sklop
2:
7,153.972,99
SIT,
10,994.117,29 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 18. 4.
2003, Ob-92268.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-97164
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 ocenjevanje 26. 5. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 2. 6. 2003, obvestilo o oddaji javnega naročila 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava pisarniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba
d.d., Kopitarjeva 2, 1512 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,426.110 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV): 7,647.015,31 SIT,
7,426.110 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 18. aprila
2003, Ob-92267.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
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Ob-97166
1. Naročnik: RTH, Rudnik TrbovljeHrastnik 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 ocenjevanje 26. 5. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 4. 6. 2003, obvestilo o oddaji javnega naročila 4. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava gradbenega materiala – pesek in beton.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Zasavje d.d., Savinjska cesta 15, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
65,758.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV): 65,948.050 SIT,
65,758.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 18. 4.
2003, Ob-92266.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-97167
1. Naročnik: RTH, Rudnik TrbovljeHrastnik 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 ocenjevanje 26. 5. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 5. 6. 2003, obvestilo o oddaji javnega naročila 5. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava gumi transportnih trakov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno
– sklop 1: Savatech d.o.o., Škofjeloška
cesta 6, 4000 Kranj,
– sklop 2: Savatech d.o.o., Škofjeloška
cesta 6, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 15,548.000 SIT,
– sklop 2: 953.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh):
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 16,780.000 SIT, 15,548.000
SIT,
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– sklop 2: 1,026.850 SIT, 953.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 18 z dne 18. 4.
2003, Ob-92264.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-97169
1. Naročnik: RTH, Rudnik TrbovljeHrastnik 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 ocenjevanje 26. 5. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 2. 6. 2003, obvestilo o oddaji javnega naročila 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava ventilacijskih cevi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Omnikom d.o.o., Šuštarjeva 7, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
11,500.100 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV): 11,624.332,50 SIT,
11,500.100 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 18. 4.
2003, Ob-92262.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-97170
1. Naročnik: RTH, Rudnik TrbovljeHrastnik 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 ocenjevanje 26. 5. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 2. 6. 2003, obvestilo o oddaji javnega naročila 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava goriv in maziv.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: OMV Istrabenz d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper,
– sklop 2: Petrol d.d., Dunajska 50,
1527 Ljubljana,

– sklop 3: Petrol d.d., Dunajska 50,
1527 Ljubljana,
– sklop 4: Horizont d.o.o., Vodovodna
30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 13,331.658 SIT,
– sklop 2: 4,717.200 SIT,
– sklop 3: 32,468.530,50 SIT,
– sklop 4: 311.327 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh):
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 3,
– sklop 3: 2,
– sklop 4: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
– sklop 1: 13,886.140 SIT, 13,391.658
SIT,
– sklop 2: 4,938.202,50 SIT, 4,717.200
SIT,
– sklop
3:
32,919.780
SIT,
32,468.530,50 SIT,
– sklop 4: 311.327 SIT, 311.327 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne 18. 4.
2003, Ob-92260.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 34/2003
Ob-97175
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19A,
2250 Ptuj, tel. 02/771-25-11.
3. Datum izbire: 5. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zobozdravstveni material, fco sedež
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Studio 33 marketing
d.o.o., Brilejeva ul. 2, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,939.605,45
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,441.412,33 SIT, 12,939.605,45 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 58 z dne 13. 7. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2003.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj
Ob-97182
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Kamnik.
2. Naslov naročnika: Neveljska pot 26,
1240 Kamnik, tel. 01/83-91-510, telefaks
01/83-91-326.
3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah:
1. meso in izdelki, 2. perutnina in perutninski izdelki, 3. instant proizvodi,
4. mleko in mlečni izdelki, 5. kruh in
žitni izdelki, 6. mlevski izdelki, 7. močnati polizdelki, 8. zelenjava 1, 9. zelenjava 2, 10. krompir, 11. sadje 1, 12. sadje
2, 13. jajca, 14. zmrznjena zelenjava,
ribe, 15. splošno prehrambeno blago,
16. zmrznjene testenine.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena po sklopu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. meso in mesni izdelki: Mesarija Gregorc Franc, Gregorc
s.p., Golniška cesta 120, Kranj, 2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d.,
Potrčeva 10, Ptuj, 3. instant proizvodi: Poslovni sistemi Mercator d.d., Sektor za eksterno trgovino, Slovenčeva 25, Ljubljana,
4. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas
92, Petrovče, 5. kruh in žitni izdelki: Žito
d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana, 6.
mlevski izdelki: Žito d.d., Šmartinska cesta
154, Ljubljana, 7. močnati polizdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
Škofljica, 8. zelenjava 1: Poslovni sistemi
Mercator d.d., Sektor za eksterno trgovino,
Slovenčeva 25, Ljubljana, Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo, Marija Dimc, Ocvirkova 66, Črnuče,
9. zelenjava 2: Poslovni sistemi Mercator
d.d., Sektor za eksterno trgovino, Slovenčeva 25, Ljubljana, Živila Kranj, trgovina in
gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
10. krompir: Poslovni sistemi Mercator d.d.,
Sektor za eksterno trgovino, Slovenčeva
25, Ljubljana, Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
Kmetijska zadruga z.o.o., Domžale, Zg. Jarše, Industrijska c. 15, Radomlje, 11. sadje
1: Poslovni sistemi Mercator d.d., Sektor
za eksterno trgovino, Slovenčeva 25, Ljubljana, Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d.,
Cesta na Okroglo 3, Naklo, 12. sadje 2:
Poslovni sistemi Mercator d.d., Sektor za
eksterno trgovino, Slovenčeva 25, Ljubljana, Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d.,
Cesta na Okroglo 3, naklo, 13. jajca: Jata
Emona d.d., Agrokombinatska 84, Ljubljana, 14. zmrznjena zelenjava, ribe: Brumec
– Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš,
15. splošno prehrambeno blago: Vele trgovska družba d.d., Ljubljanska 64, Domžale, 16. zmrznjene testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica.
7. Pogodbena vrednost: 1. meso in izdelki: 10,375.550 SIT, 2. perutnina in perutninski izdelki: 3,396.904 SIT, 3. instant
proizvodi: 1,665.245 SIT, 4. mleko in mlečni izdelki: 4,281.937 SIT, 5. kruh in žitni
izdelki: 2,556.685 SIT, 6. mlevski izdelki:
357.520 SIT, 7. močnati polizdelki: 277.044
SIT, 8. zelenjava 1: 1,748.200 SIT,
1,453.791 SIT, 9. zelenjava 2: 1,077.650
SIT, 959.465 SIT, 10. krompir: 900.000
SIT, 781.200 SIT, 781.200 SIT, 11. sadje
1: 3,296.015 SIT, 3,234.000 SIT, 12. sadje 2: 699.500 SIT, 475.772 SIT, 13. jajca: 680.000 SIT, 14. zmrznjena zelenjava,
ribe: 875.367 SIT, 15. splošno prehrambeno blago: 9,292.006 SIT, 16. zmrznjene
testenine: 240.327 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. meso in izdelki: 10,396.480 SIT,
10,375.550 SIT, 2. perutnina in perutninski izdelki: 4,175.750 SIT, 3,396.904 SIT,
3. instant proizvodi: 1,916.288 SIT,
1,665.244 SIT, 4. mleko in mlečni izdelki:
4,998.870 SIT, 4,281.936 SIT, 5. kruh in
žitni izdelki: 3,366.767 SIT, 2,556.685 SIT,
6. mlevski izdelki: 595.529 SIT, 357.520
SIT, 7. močnati polizdelki: 438.584 SIT,
277.004 SIT, 8. zelenjava 1: 1,748.200 SIT,
1,453.791 SIT, 9. zelenjava 2: 1,077.650
SIT, 959.465 SIT, 10. krompir: 900.000
SIT, 781.200 SIT, 11. sadje 1: 3,234.000
SIT, 3,296.015 SIT, 12. sadje 2: 699.500
SIT, 475.772 SIT, 13. jajca: 954.800 SIT,
680.000 SIT, 14. zmrznjena zelenjava, ribe: 1,473.593 SIT, 875.367 SIT, 15. splošno prehrambeno blago: 17,136.438 SIT,
9,292.006 SIT, 16. zmrznjene testenine:
258.513 SIT, 240.327 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45781.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Dom starejših občanov Kamnik
Št. 3/2003
Ob-97185
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: dobava in namestitev 150
osebnih računalnikov; Ljubljana,
II. sklop: dobava in namestitev 35
mrežnih laserskih tiskalnikov; Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. komercialni pogoji – maks. št. točk
60, teža merila 70%:
– cena (40 točk),
– garancijski roki (10 točk),
– dobavni rok (10 točk).
2. zagotavljanje servisa – maks. št. točk
30, teža merila 30%:
– odzivni čas in čas popravila (10 točk),
– vzdrževanje na lokaciji stranke – regijska pokritost (10 točk),
– standard kakovosti za področje vzdrževanja opreme; ISO 9001:2000 (10 točk).
Izbrana ponudnika sta za posamezni
sklop prejela največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za I. sklop: ASK PRO d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana,
– za II. sklop: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za I. sklop: 56,271.321 SIT,
– za II. sklop: 26,019.630 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop: 76,773.967,20 SIT; 56,271.321
SIT;
II. sklop: 26,980.527 SIT; 26,019.630
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-97206
1. Naročnik: Osnovna šola Spodnja Šiška,
Gasilska 17, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga: sukcesivna
dobava živil po skupinah: mleko in mlečni izdelki; meso in mesni izdelki; ribe in
konzervirane ribe; jajca; olja in izdelki;
sveža zelenjava in suhe stročnice; zamrznjena zelenjava in konzervirana zelenjava; sadje; konzervirano sadje; sadni sokovi in sirupi; žita, mlevski izdelki
in testenine; kruh in pekovsko pecivo;
slaščičarski izdelki; ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrani ponudniki so dosegli
najvišjo oceno glede na objavljena merila iz
javnega razpisa: cena 10 točk, roki dobave
– interventna naročila 7 točk, reference 3
točke, druge oziroma posebne ugodnosti 4
točke, rok plačila 6 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
– Agroind Vipava d.d., Vinarska cesta 5,
5271 Vipava,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1113 Ljubljana,
– Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo;
2. meso in mesni izdelki:
– Mesnine dežele Kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje,
– Jurmes trgovina d.o.o., Cesta Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj,
– Osem d.o.o., Spodnja Slivnica 107,
1290 Grosuplje;
3. ribe in konzervirane ribe:
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš;
4. jajca:
– Mesnine dežele Kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje;
5. olja in izdelki:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
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– Kolinska d.d., Kolinska 1, 1544 Ljubljana,
– Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Rober Magajna s.p., V Radno 2, 1351
Brezovica pri Ljubljani,
– Eržen Janez, Zgornje Bitnje 41, 4209
Žabnica,
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– Kolinska d.d., Kolinska 1, 1544 Ljubljana,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš;
8. sadje:
– Domačija Kostevc, Hribar Srečko, Vida, Vnajnarje 7, 1129 Ljubljana – Zalog,
– Rober Magajna s.p., V Radno 2, 1351
Brezovica pri Ljubljani;
9. konzervirano sadje:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1,
1236 Trzin,
– Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale;
10. sadni sokovi in sirupi:
– Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– Nektar&Natura d.o.o., Brnčičeva 3,
1231 Ljubljana,
– Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana;
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
– Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
– Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana,
– Kolinska d.d., Kolinska 1, 1544 Ljubljana,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
422, 1291 Škofljica;
12. kruh in pekovsko pecivo:
– Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69,
1312 Videm Dobrepolje,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
422, 1291 Škofljica,
– Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva c. 53,
4220 Škofja Loka,
– Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska 21,
1360 Vrhnika,
– Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;
13. slaščičarski izdelki:
– Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69,
1312 Videm Dobrepolje,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
422, 1291 Škofljica,
– Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
– Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska 21,
1360 Vrhnika,
– Don Don d.o.o., Trdinova pot 2a,
8330 Metlika;
14. ostalo prehrambeno blago:
– Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale,
– Kolinska 1, 1544 Ljubljana, mleko in
mlečni izdelki 4,200.000 SIT,
– Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana,
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– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
– Matik d.o.o., Smrekarjeva 3, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– Ljubljanske mlekarne – mleko in mlečni izdelki 4,200.000 SIT;
– Pomurske mlekarne – mleko in mlečni izdelki 4,200.000 SIT;
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d. –
mleko in mlečni izdelki 4,200.000 SIT;
– Mlekarna Celeia – mleko in mlečni izdelki 4,200.000 SIT;
– Mesnine dežele Kranjske:
– meso in mesni izdelki 9,500.000
SIT,
– jajca 400.000, SIT;
– Jurmes trgovina d.o.o. – meso in mesni izdelki 9,500.000 SIT;
– Perutnina Ptuj – meso in mesni izdelki
9,500.000 SIT;
– Osem d.o.o. – meso in mesni izdelki
9,500.000 SIT;
– Robert Magajna s.p.:
– sveža zelenjava in suhe stročnice
4,600.000 SIT,
– sadje 3,300.000 SIT;
– Domačija Kostevc – sadje 3,300.000
SIT;
– Agro Mrkac d.o.o – sadje 3,300.000
SIT;
– Janez Eržen – sadje 3,300.000 SIT;
– Impuls Domžale d.o.o. – konzervirano
sadje 800.000 SIT;
– Mlinotest Peks d.o.o. – kruh in pekovsko pecivo 2,600.000 SIT;
– Don Don d.o.o. – slaščičarski izdelki
1,800.000 SIT, 3,300.000 SIT;
– Nektar&Natura d.o.o. – sadni sokovi
in sirupi 1,800.000 SIT;
– Fructal d.d. – sadni sokovi in sirupi
1,800.000 SIT;
– Žito prehrambena industrija d.d.:
– kruh in pekovsko pecivo 2,600.000
SIT,
– slaščičarski izdelki 1,800.000 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine
1,900.000 SIT;
– Pekarna Pečjak d.o.o.:
– kruh
in
pekovsko
pecivo
2,600.000 SIT,
– slaščičarski izdelki 1,800.000 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine
1,900.000 SIT;
– Pekarna Vrhnika d.d.
– kruh
in
pekovsko
pecivo
2,600.000 SIT,
– slaščičarski izdelki 1,800.000 SIT;
– Pekarna Blatnik d.o.o.:
– kruh
in
pekovsko
pecivo
2,600.000 SIT,
– slaščičarski izdelki 1,800.000 SIT;
– Mercator d.d.:
– sadni sokovi in sirupi 1,800.000
SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine
1,900.000 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
2,200.000 SIT;
– Brumec – Ručigaj d.o.o.:
– ribe in konzervirane ribe 1,600.000
SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava 1,500.000 SIT;
– Kolinska d.d.:

– zamrznjena in konzervirana zelenjava 1,500.000 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine
1,900.000 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
2,200.000 SIT,
– olja in izdelki 700.000 SIT;
– Živila Kranj trgovina in gostinstvo:
– olja in izdelki 700.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki 4,200.000
SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava 1,500.000 SIT,
– konzervirano sadje 800.000 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
2,200.000 SIT;
– Vele trgovska družba d.d.:
– olja in izdelki 700.000 SIT,
– konzervirano sadje 800.000 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
2,200.000 SIT;
– Matik d.o.o. – ostalo prehrambeno
blago 2,200.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 37.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. mleko in mlečni izdelki: 3,659.898,73
SIT; 2,235.208,50 SIT,
2. meso in mesni izdelki: 9,216.393 SIT;
81.345 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 1,800.500
SIT; 365.501 SIT,
4. jajca: 468.000 SIT; 413.820 SIT,
5. olja in izdelki: 579.591,22 SIT;
12.953,46 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
3,692.797,50 SIT; 585.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
1,031.398,62 SIT; 273.377,31 SIT,
8. sadje: 2,938.993,75 SIT; 1,517.550
SIT,
9. konzervirano sadje: 620.293,70 SIT;
517.058,40 SIT,
10. sadni sokovi in sirupi: 1,403.094,80
SIT; 338.961,90 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
1,980.190 SIT; 365.496,68 SIT,
12. kruh
in
pekovsko
pecivo:
3,008.759,31 SIT; 887.955,79 SIT,
13. slaščičarski izdelki: 1,963.250 SIT;
117.317,65 SIT,
14. ostalo
prehrambeno
blago:
1,875.097,63 SIT; 786.402,34 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 6. 2003.
Osnovna šola Spodnja Šiška
Ob-97207
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde 11, Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: farmacevtska ovojnina za lekarne.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponujena cena 90%,
reference 10%.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,270.376,92
SIT letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,270.376,92 SIT; 17.269.596,50
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 6. 2003.
Lekarna Ljubljana
Št. 229/2003-2
Ob-97208
1. Naročnik: Zavod za varstvo in
usposabljanje dr. Marijana Borštnarja
Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, faks 02/755-05-01, elektronski naslov: info@zavod-dornava.si.
3. Datum izbire: 29. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: obleka:
– 001 športna obleka,
– 002 spodnje perilo,
– 003 nogavice,
– 004 klasična obleka,
– 007 delovna obleka.
Kraj dobave: Dornava 128, 2252 Dornava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne skupine.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 001: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
– 002: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
– 003: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
– 004: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
– 007: Zaščita Ptuj d.o.o., Rogozniška
c. 14, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– 001: 2,570.556 SIT,
– 002: 3,454.716 SIT,
– 003: 391.164 SIT,
– 004: 3,970.224 SIT,
– 007: 1,926.455 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 001: 10,388.798 SIT; 2,570.556 SIT,
– 002: 3,934.800 SIT; 3,454.716 SIT,
– 003: 600.740 SIT; 391.164 SIT,
– 004: 3,970.224 SIT,
– 007: 2,532.250 SIT; 1,926.455 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava
Št. 01-06/03
Ob-97209
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: zdravila; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
2. Farmadent, Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor,
3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,
4. Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana,
5. Biomedis M.B., d.o.o., Slokanova 12,
2000 Maribor,
6. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
7. Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica,
8. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana,
9. Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana,
10. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana,
11. Medinova, d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Sanolabor:
12,159.699,68
SIT;
Farmadent:
165,425.949,59 SIT; Kemofarmacija.:
112,215.288,50 SIT; Karanta Ljubljana:
1,579.819,30 SIT; Biomedis M.B.:
2,239.070,40 SIT; Salus Ljubljana:
149,875.074,15
SIT;
Gopharm:
27,407.198,56 SIT; Medis: 23,164.850,80
SIT; Medias International: 3,961.784,25
SIT; Interpart: 630.164,96 SIT; Medinova:
225.044,19 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu:./
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001,
Ob-54342.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 9/42/2003
Ob-97214
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-30-00.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava ločilnikov 123 kV in podpornih izolatorjev za objekt RTP Kidričevo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dodelitev naročila na osnovi
5. točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,495.486 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,495.486 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 9/43/2003
Ob-97211
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-30-00.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava instrumentnih transformatorjev 123 kV za objekt RTP Kidričevo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dodelitev naročila na osnovi
5. točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 12,237.912 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,237.912 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 62/2003
Ob-97221
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod Ormož.
2. Naslov naročnika: Žigrova ul. 6b
2270 Ormož, faks 02/741-14-24, tel.
02/741-14-18.
3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah, fco
naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina – meso in mesni izdelki:
Podplatnik d.o.o., Kerenčičev trg 7, 2270
Ormož,
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2. skupina – mleko in mlečni izdelki:
Agroind Vipava Vipava d.d., 5271 Vipava,
ter Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana, Tolstojeva 3, 2000 Maribor,
3. skupina – domača zelenjava: Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj,
4. skupina – uvoženo sadje in zelenjava:
Mercator SVS Ptuj, Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj,
5. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
Ptujske pekarne in slaščičarne, Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj,
6. skupina – splošno prehrambeno blago: Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška 8,
2250 Ptuj,
7. skupina – jajca konzumna: MM Kavčič, kmetija Marije in Mirka Kavčič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci,
8. skupina – testenine domačega izvora
iz 8 jajc: MM Kavčič, kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanjci,
9. skupina – domače sadje: Mercator
SVS d.d. Ptuj, Rogozniška cesta 8, 2250
Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 12,212.550 SIT;
2. skupina: 1,084.898 SIT in 1,096.067
SIT;
3. skupina: 742.450 SIT;
4. skupina: 376.200 SIT;
5. skupina: 1,724.496 SIT;
6. skupina: 3,167.216 SIT;
7. skupina: 51.000 SIT;
8. skupina: 196.000 SIT;
9. skupina: 400.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 12,212.550 SIT, 10,652.900
SIT;
2. skupina: 1,160.825 SIT, 1,084.898
SIT;
3. skupina: 742.450 SIT;
4. skupina 376.200 SIT;
5. skupina: 5,366.870 SIT, 1,724.496
SIT;
6. skupina: splošno prehrambeno blago: 4,744.622 SIT, 3,167.216 SIT;
7. skupina: jajca konzumna: 57.000 SIT,
51.000 SIT;
8. skupina: 201.332 SIT, 196.000 SIT;
9. skupina: 400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 33 z dne 5. 5. 2001, Ob-48023.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Vzgojnovarstveni zavod Ormož
Št. 47/2119/2003
Ob-97328
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-30-00.
3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dodatna dobava tipskega OPGW kabla za
objekt DV 110 kV Ajdovščina-Idrija.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dodelitev naročila na osnovi
5. točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elex,
d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,666.760
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,666.760 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 110-1/2003
Ob-97360
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Pesnica-Slivnica, pododsek
HC 2B – nabava mehanizacije in opreme za vzdrževalno avtocestno bazo PE
Maribor-Kosilnica za brežine – priključek na univerzalno delovno vozilo
– 1 kos in delovno priklopno vozilo z
nadgradnjo – signalna tabla spremenljive vsebine – 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Viling d.o.o., Kersnikova 10, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,208.880
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,458.480 SIT, 19,208.880 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 964/2003
Ob-97361
1. Naročnik: Vrtec Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 205, 1292 Ig.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, Ig.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki:

– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana,
2. posebni jogurti:
– Agroind Vipava 1984 Vipava d.d., Vinarska 5, Vipava,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
3. meso in mesni izdelki:
– Mesarstvo Blatnik d.o.o., Selska ul.
46, Škofljica,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj,
4. kruh in pekovsko pecivo:
– Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge
69, Videm Dobrepolje,
Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,
Škofja Loka,
5. zelenjava in suhe stročnice:
– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6, Novo
mesto,
– Agro Mrkac d.o.o., C. v Šmartno 29,
Ljubljana,
6. sadje in konzervirano sadje:
– PS Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6, Novo
mesto,
7. sadni sokovi:
– PS Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
8. ribe in ribje konzerve:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
Mengeš,
9. žita, mlevski izdelki, testenine:
– PS Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
10. sveže in zamrznjeno pecivo:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica,
11. ostalo prehrambeno blago:
– PS Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
12. razno blago:
– med, čaj, riž: PS Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
– jabolka: Kuk Janez, Tattenbachova 4,
Slovenske Konjice,
– jajca: Perutninarstvo Istenič Anton, Voljčeva 12, Vrhnika,
– krompir: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6, Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: določena po
skupinah.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. mleko in mlečni izdelki: 1,016.925
SIT, 809.060 SIT,
2. posebni jogurti: 293.585 SIT,
271.894 SIT,
3. meso in mesni izdelki: 2,635.610 SIT,
2,345.809 SIT,
4. kruh in pekovsko pecivo: 696.710
SIT, 628.067 SIT,
5. zelenjava in suhe stročnice: 779.935
SIT, 553.070 SIT,
6. sadje in konzervirano sadje:
1,213.290 SIT, 761.523 SIT,
7. sadni sokovi: 308.000 SIT, 244.069
SIT,
8. ribe in ribje konzerve: 799.752 SIT,
591.094 SIT,
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9. žita, mlevski izdelki, testenine:
153.246 SIT, 129.005 SIT,
10. sveže in zamrznjeno pecivo: 389.980
SIT, 311.017 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago: 381.426
SIT, 379.984 SIT,
12. razno blago: 1,361.573 SIT, 168.063
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
30-31 z dne 28. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Vrtec Ig
Ob-96362
1. Naročnik: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: CUDV Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem, tel. 02/870-40-00.
3. Datum izbire: 19. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna nabava prehrambenega
blaga na naslovu naročnika CUDV Črna na
Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče
in Ljubljanske mlekarne, d.d., Osojnikova
5, 2000 Maribor,
2. sklop: jajca: Kmetija Marije in Mirka
Kaučiča, Gornji Ivanjci 21, 9245 Sp.
Ivanjci,
3. sklop:
1. podskupina: svinjsko in goveje meso: Mesarija Lečnik Alojz, s.p., Trg Svobode 4, 2390 Ravne na Koroškem,
2. podskupina: ribe: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
3. podskupina: perutnina: Perutnina
Ptuj, Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
4. sklop: mesni izdelki: Mesarija Lečnik
Alojz s.p., Trg svobode 4, 2390 Ravne na
Koroškem,
5. sklop: sveže sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
6. sklop:
1. podskupina: zmrznjena zelenjava in
sladoled: Ljubljanske mlekarne d.d., Osojnikova 5, Maribor in Mlekarna Celeia,
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
2. podskupina: pekovski proizvodi:
Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče in Koroške pekarne d.d., Koroška
c. 2, 2370 Dravograd,
7. sklop: kruh in pekovsko pecivo: Koroške pekarne, d.d., Koroška c. 2, 2370
Dravograd,
8. sklop: slaščice: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
9. sklop: sadni in gazirani sokovi:
Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
10. sklop: jedilno olje: Mercator d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana,

11. sklop: splošno prehrambeno blago:
Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 5,547.204,40 SIT,
2. sklop: 699.180 SIT,
3. sklop:
1. podsklop: 9,591.457 SIT,
2. podsklop: 213.718 SIT,
3. podsklop: 2,863.200 SIT,
4. sklop: 8,234.427 SIT,
5. sklop: 6,594.100 SIT,
6. sklop:
1. podsklop: 1,320.186,40 SIT,
2. podsklop: 1,099.930 SIT,
7. sklop: 5,570.107 SIT,
8. sklop: 1,890.717 SIT,
9. sklop: 2,131.230 SIT,
10. sklop: 1,306.724 SIT,
11. sklop: 13,610.099 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop:
5,547.204,40
SIT,
5,308.738,40 SIT,
2. sklop: 699.180 SIT,
3. sklop:
1. podsklop: 9,591.457 SIT,
2. podsklop: 402.844 SIT, 213.718
SIT,
3. podsklop:
2,948.000
SIT,
2,863.200 SIT,
4. sklop: 8,493.483 SIT, 8,234.427
SIT,
5. sklop: 8,639.312,50 SIT, 6,594.100
SIT,
6. sklop:
1. podsklop: 1,448.746,25 SIT,
1,241.188,60 SIT,
2. podsklop:
1,099.930
SIT,
1,084.000 SIT,
7. sklop: 5,570.107 SIT,
8. sklop: 1,946.150 SIT, 1,033.921 SIT,
9. sklop: 2,814.750 SIT, 2,131.230 SIT,
10. sklop: 1,536.780 SIT, 1,306.724
SIT,
11. sklop: 14,060.923 SIT, 13,167.862
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno posamezno podskupino ali
sklop.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2003.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo
Črna na Koroškem
Ob-97398
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana,
tel.
01/431-72-76, faks
01/432-10-76.
3. Datum izbire: 21. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: posodobitev obstoječega telekomunikacijskega sistema Onkološkega inštituta Ljubljana (dobava opreme in izvedba gradbeno-obrtniških del).
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80 točk, garancija 3
točke in tehnična rešitev 17 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Procom d.o.o., Likozarjeva 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,717.760
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,214.740 SIT, 29,043.729,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 17123-04-403-48/2002
Ob-97403
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 25. 11. 2002 (sklop 2)
in 12. 3. 2003 (sklop 1).
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega naročila je dobava
avtoplaščev in motoplaščev, in sicer:
– sklop 1: avtoplašči,
– podsklop 1.A: zimski avtoplašči,
– podsklop 1.B: letni avtoplašči,
– sklop 2: motoplašči.
Kraj dobave: na lokacijah posameznih
organizacijskih enot Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave in Policijskih uprav, na območju celotne države.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne objave
(v skladu z 20. členom ZJN-1) pozval 4 kandidate za motoplašče (sklop 2), poziv k sodelovanju št. 17123-04-403-48p/2002/10
z dne 25. 10. 2002 in 4 kandidate za avtoplašče (sklop 1), poziv k sodelovanju št.
17123-04-403-48p/2002/21 z dne 3. 2.
2003. Na poziv za motoplašče (sklop 2), z
dne 25. 10. 2002 sta se odzvala dva kandidata. Na poziv za avtoplašče (sklop 1), z dne
3. 2. 2003 so se odzvali 3 kandidati. Naročnik je pri analizi ponudb za sklop 1 ugotovil,
da ena ponudba v določenih delih ne ustreza zahtevam iz dokumentacije, zato je bila za
ta del izločena. Naročnik je pri analizi ponudb za sklop 2 ugotovil, da sta obe ponudbi pravilni in primerni. Pogajanja so potekala
po merilu najnižja cena. Naročnik je za posamezen sklop oziroma podsklop oddal naročilo kandidatu iz 6. točke te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop 1 (podsklop
1.A) in (podsklop 1.B) ter sklop 2: Sitar Pneumatic d.o.o., Perovo 27, 1241 Kamnik.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 (podsklop 1.A) je 28,257.353,47 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 1 (podsklop 1.B) je 29,789.094,89 SIT z vključenim DDV,
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– pogodbena vrednost za sklop 2 je
4,938.705,70 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 1: 3,
– za sklop 2: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za
sklop
1
(podsklop
1.A):
29,225.952,62 SIT z DDV, 28,287.353,47
SIT z DDV,
– za sklop 1 (podsklop 1.B):
30,760.906,72 SIT z DDV, 29,789.094,89
SIT z DDV,
– za sklop 2: 5,784.033,36 SIT z DDV,
4,938.705,69 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje
javnega naročila s pogajanji brez predhodne
objave št. 17123-04-403-48p/2002/10 je bil
poslan dne 25. 10. 2002 in Poziv k sodelo-

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. 02/02
Ob-97135
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.
3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije na
Gorici v Velenju - kanal 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIVO Celje d.d., Lava 11,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 78,745.687,86
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,892.274,05 SIT, 78,745.687,86
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-97176
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
vanju v postopku oddaje javnega naročila s
pogajanji brez predhodne objave št.
17123-04-403-48p/2002/21 je bil poslan
dne 3. 2. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 12/03
Ob-97411
1. Naročnik: Gorenjske lekarne.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.
3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme za Gorenjske lekarne, Lekarno Cerklje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejši po merilih za

2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Prešernova 27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1,
3000 Celje.
3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija toplotne izolacije na vročevodih v Celju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference. Izbrani ponudnik je dosegel večje število točk glede na opredeljeni merili in kriterije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech d.d., Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 65,758.676,33
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,198.368,18 SIT, 65,758.676,33 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 6. 2003.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 1/2003
Ob-97180
1. Naročnik: Zavod za šport Sežana.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 5,
6210 Sežana.
3. Datum izbire: 9. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: gradbena in inštalacijska dela na investicijskem objektu adaptacija garderob v športni dvorani v Sežani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar
Sežana, d.d., Kolodvorska ulica 1, 6210
Sežana.

ocenjevanje ponudnikov z zbranim največjim številom točk (cena, rok izvedbe, reference, garancijski rok, servis in druge ugodnosti).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš,
d.o.o., Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 18,671.226 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,498.628 SIT, 17,266.909,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Gorenjske lekarne

7. Pogodbena vrednost: 47,970.940
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. Makro 5 gradnje d.o.o. Koper –
50,016.512 SIT;
2. SGP Kraški zidar d.d. Sežana –
47,970.940 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Zavod za šport Sežana
Št. 2/03
Ob-97231
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: 13. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba nadgradnje,
obnovitvenih in vzdrževalnih del odplinjanja nove in stare deponije ter namestitev začasnega odplinjanja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena največ 40 točk,
– število opremljenih ekip, odzivni čas,
tehnična opremljenost za tovrstna dela (Ex
izvedba) največ 19 točk,
– količinski popust največ 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gratel, gradbeništvo, inženiring, telekomunikacije, d.o.o., Skorba
40, 2251 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
I. skupina – 1,006.814 SIT,
II. skupina – 45.323 SIT,
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III. skupina – 616.656 SIT,
IV. skupina – 68.800 SIT,
V. skupina – 36.140 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba: I. – 1,006.814 SIT,
II. – 56.450 SIT, III. – 681.050 SIT, IV. –
72.700 SIT, V. – 41.970 SIT; najnižja ponudba: I. – 963.000 SIT, II. – 45.323 SIT,
III. – 616.656 SIT, IV. – 68.800 SIT, V. –
36.140 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 352-06-25/02-503
Ob-97249
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: 5. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja Centra za ravnanje
z odpadki Gajke v Spuhlji – II. etapa.
5. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena 90% = 90 točk,
– reference ponudnika 10% = 10 točk.
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javno naročilo je bilo dodeljeno skupini izvajalcev:
– Drava VGP Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 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:
157,543.323,72 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 36,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: naročnik je
prejel 4 ponudbe, od teh so bile 3 ponudbe
pravilne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 160,482.275,90 SIT, 157,543.323,72
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne 14. 3.
2003, Ob-90084.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Mestna občina Ptuj
Ob-97267
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova pomožnega no-

gometnega igrišča na ŠRC Bonifika (utrditev igralne površine, izravnava igralne
površine, položitev umetne trave, zamenjava golov).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stavbenik, gradbeništvo
d.o.o., Ulica 15. maja 16, p.p. 167, 6000
Koper.
7. Pogodbena vrednost: 77,236.080
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4, od teh 1
nepravilna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 88,684.722 SIT, 77,236.080 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Mestna občina Koper
Ob-97271
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova pisarn na Verdijevi 4 v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Makro 5 Gradnje d.o.o.,
Obrtniška ulica 5, Koper.
7. Pogodbena vrednost: 32,045.816,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,942.843 SIT, 32,045.816,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Mestna občina Koper
Št. 02/02
Ob-97382
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.
3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije na
Gorici v Velenju – kanal 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nivo Celje, d.d., Lava 11,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 78,745.687,86
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,892.274,05 SIT, 78,745.687,86
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 404-08-24/01-63
Ob-97133
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: kemično
čiščenje, pranje in drobna popravila
opreme po sklopih in skupinah lokacij
znotraj I. sklopa:
I. sklop: kemično čiščenje, pranje in drobna popravila intendantske opreme:
– skupina lokacij A (Bohinjska Bela, Pokljuka, Kranj, Brnik, Stari vrh, Bled, Poljče),
– skupina lokacij B (Grosuplje, Šentvid,
Ig, Ljubljana, Oljska gora, Vrhnika),
– skupina lokacij C (Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Vipava, Ajševica, Bovec),
– skupina lokacij D (Ankaran, Debeli
rtič),
– skupina lokacij E (Cerklje, Novo mesto, Brežice),
– skupina lokacij F (Celje, Logarska dolina),
– skupina lokacij G (Ptuj, Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota);
II. sklop: čiščenje in dezinfekcija jogi
vzmetnic in posteljnih vzglavnikov;
III. sklop: čiščenje lamelnih zaves.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je naročilo oddal
ponudnikom, ki so predložili najnižjo skupno vrednost ponudbenega cenika za okvirne letne količine po posameznih sklopih oziroma skupinah lokacij.
6. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
naročilo dodeljeno:
za I. sklop:
lokacije A – Anja d.o.o., C. na Golico 1,
4270 Jesenice,
lokacije B – Usluga Šiška d.o.o., Derčeva 31, 1000 Ljubljana,
lokacije C – Usluga Šiška d.o.o., Derčeva 31, 1000 Ljubljana,
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lokacije D – Pralnica Lucija d.o.o., Liminjanska 102, 6320 Portorož,
lokacije E – Kemična čistilnica in pralnica Pacek Zdenko s.p., Tovarniška 1, 8270
Krško,
lokacije F – Belin-IPP d.o.o., Ratanska
vas 16, 3250 Rogaška Slatina,
lokacije G – Kemična čistilnica Maribor
d.o.o., Gorkega ul. 9, 2000 Maribor;
za II. sklop: Usluga Šiška d.o.o., Derčeva 31, 1000 Ljubljana;
za III. sklop: Usluga Šiška d.o.o., Derčeva 31, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbene vrednosti:
za I. sklop:
lokacije A – Anja d.o.o.: ca. 11,000.000
SIT z DDV,
lokacije B – Usluga Šiška d.o.o.:
ca. 30,000.000 z DDV,
lokacije C – Usluga Šiška d.o.o.:
ca. 16,000.000 SIT z DDV,
lokacije D – Pralnica Lucija d.o.o.:
ca. 1,000.000 SIT z DDV,
lokacije E – Kemična čistilnica in pralnica Pacek Zdenko s.p.: ca. 7,000.000 SIT
z DDV,
lokacije F – Belin-IPP d.o.o.:
ca. 9,000.000 SIT z DDV,
lokacije G – Kemična čistilnica Maribor
d.o.o.: ca. 5,000.000 SIT z DDV;
za II. sklop: Usluga Šiška d.o.o.:
ca. 3,000.000 SIT z DDV;
za III. sklop: Usluga Šiška d.o.o.:
ca. 2,000.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja skupna vrednost ponudbenega cenika 30,002.900 SIT z DDV, najnižja 998.580 SIT z DDV (glede na okvirne
letne količine po posameznih sklopih oziroma skupinah lokacij).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 16. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 83-84 z dne 26. 10.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 352-06-4/98-503
Ob-97152
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: 13. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: preselitev
baliranih komunalnih odpadkov iz začasnega odlagališča na novozgrajeno
odlagališče na razdalji 500 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja javnega naročila v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1 po postopku s pogajanji brez
predhodne objave, po predhodno pridobljenem mnenju Urada za javna naročila. Naročnik je izvedel pogajanja s kandidatom,
predmet pogajanja je bila ponudbena cena in terminski plan izvedbe – rok dokončanja del.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čisto mesto Ptuj d.o.o.,
Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 59,713.357,44
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 6. 2003.
Mestna občina Ptuj
Št. 037-45/2002
Ob-97229
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: zagotavljanje delovanja računalniških programov,
ki obsega: 1. dograditev uporabniških
programov iz specifikacij za potrebe
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
ter vzgojnoizobraževalnih zavodov z inštalacijo in preizkusom (kodiranje), manjšimi dopolnitvami programov ter enoletnim vzdrževanjem; 2. obdelavo podatkov; 3. produkcijski tek uporabniških
programov na strojni opremi, izvajalca,
administriranje programov ter izmenjava podatkov preko infrastrukture naročnika, lahko pa tudi sistemsko administriranje pri naročniku za potrebe uporabniških programov; 4. svetovanje in pomoč končnim uporabnikom pri izvajanju
uporabniških programov; 5. naknadne
dodatne dograditve ali funkcionalne
spremembe programov (Priloga 1b
ZJN-1: ostale storitve št. 27).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: za noben sklop javnega razpisa nista bili vloženi najmanj dve pravilni
ponudbi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisani so bili sklopi po posameznih programih.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 2/03
1. Naročnik:
d.o.o.

Ob-97230
Snaga Javno podjetje

2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: 4. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba novelacije projektne dokumentacije za objekt “razširitev odlagališča nenevarnih
odpadkov na območju podaljšanja IV. in
V. odlagalnega polja novega dela odlagališča komunalnih odpadkov Barje v
Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: obvestilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave (2. točka prvega odstavka 20. člena
ZJN-1), pridobljeno je bilo mnenje Urada za
javna naročila RS.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE d.d., svetovanje projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost del znaša 18,700.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2003.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 403-90/2003
Ob-97405
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, obcina@ajdovscina.si.
3. Datum izbire: naročnik ni izbral ponudnika.
4. Vrsta in obseg storitev: subvencioniranje obrestne mere za podjetnike,
priloga 1A, št. kategorije 6 (bančne storitve).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: višina kreditne mase, zagotovitev izvedbe storitve na območju Občine
Ajdovščina, višina nadomestila za vodenje
kredita, stroški odobritve kredita.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik ni izbral izvajalca, ker nobena prejeta ponudba ni bila pravilna, saj nihče izmed ponudnikov ni priložil
vseh zahtevanih dokazil, ki so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 6. 2003.
Občina Ajdovščina
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Javni razpisi
Ob-97144
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji
okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenija in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur.
l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
predobjava pogodbe za gradnjo
Naslov projekta: Izgradnja objektov za
veterinarske, fitosanitarne in
zdravstvene inšpekcijske službe na
mejnem prehodu Koper
Lokacija: Luka Koper, Slovenija
1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0204. 02. 07
4. Financiranje: Finančni memorandum
SI 0204.02
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb Vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega razpisa
zajemajo izgradnjo objektov za veterinarske,
fitosanitarne in zdravstvene inšpekcijske
službe na mejnem prehodu Koper in dobavo
specialne opreme za normalno funkcioniranje
inšpekcij v skladu z EU normami in standardi.
Razpisana dela bodo zajemala gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela in dobavo
specialne opreme. Gre za razpis z enim
sklopom, zato bo izbrani izvajalec gradbenih
del dobavil tudi zahtevano opremo.
7. Ocenjeno število in imena sklopov: en
sklop.
8.Predvideni
datum
objave:
avgust/september 2003.
9. Dodatne informacije: FIDIC – Pogodbeni pogoji za gradnjo, Prva izdaja 1999.
10. Pravna podlaga: Uredba Sveta (EEC)
št. 3906/89 o Ekonomski pomoči
določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope (18. 12. 1989).
Servis skupnih služb Vlade RS
Ob-97146
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2
(OG RS 39/00) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint
Services of the Government of the Republic
of Slovenia, announce
Works contract Forecast
Title: Construction of Veterinary,
Phytosanitary and Health Facilities at
the Border Inspection Post Koper
Location: Koper Port, Slovenia

1. Publication reference
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0204. 02. 07
4. Financing: SI 0204.02
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: The activities for
this tender are the construction of the veterinary, phytosanitary and health facilities
at the border inspection post Koper in line
with the EU norms and standars and the
supply of special equipment for the proper
functioning of the facilities. Works shall include construction, craftsman, installation
works and the supply of special equipment.
The selected Works Contractor shall supply the required equipment.
7. Indicative number and titles of Lots:
Single lot.
8. Intended timing of publication:
August/September 2003.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, as amended.
Joint Services of the Government
of the Republic of Slovenia
Ob-97147
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji
okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenija in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur.
l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
predobjava pogodbe za gradnjo
Naslov projekta: Izgradnja
veterinarskega objekta na mejnem
prehodu Jelšane
Lokacija: Jelšane, Slovenija
1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0204. 02. 01
4. Financiranje: Finančni memorandum
SI 0204.02
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb Vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega razpisa
zajemajo izgradnjo objekta za veterinarske
inšpekcijske službe na mejnem prehodu
Jelšane v skladu z EU normami in standardi.
Razpisana dela bodo zajemala gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela.
7. Ocenjeno število in imena sklopov: en
sklop.
8. Predvideni datum objave: september/oktober 2003.
9. Dodatne
informacije:
FIDIC
–
Pogodbeni pogoji za gradnjo, Prva izdaja
1999
10. Pravna podlaga: Uredba Sveta (EEC)
št. 3906/89 o Ekonomski pomoči
določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope (18. 12. 1989).
Servis skupnih služb Vlade RS
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Ob-97149
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of the
Government of the Republic of Slovenia,
announce
Works contract Forecast
Title: Construction of Veterinary
Facility at the Border Inspection Post
Jelšane
Location: Jelšane, Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0204. 02. 01
4. Financing: SI 0204.02
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: The activities for
this tender are the construction of the veterinary facility at the border inspection post
Jelšane in line with the EU norms and
standars. Works shall include construction,
craftsman, installation works.
7. Indicative number and titles of Lots:
Single lot.
8. Intended timing of publication:
September/October 2003.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
Joint Services of the Government
of the Republic of Slovenia
Ob-97151
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji
okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenija in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur.
l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
predobjava pogodbe za gradnjo
Naslov projekta: Izgradnja objektov
na mednarodnem mejnem prehodu
Gruškovje in objektov za veterinarske,
fitosanitarne in zdravstvene
inšpekcijske službe
Lokacija: Gruškovje, Slovenija
1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0204. 02. 04
4. Financiranje: Finančni memorandum
SI 0204.02
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5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb Vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega razpisa
zajemajo izgradnjo objektov za veterinarske,
fitosanitarne in zdravstvene inšpekcijske
službe na mejnem prehodu Gruškovje in
dobavo vse opreme za normalno
funkcioniranje inšpekcij v skladu z EU
normami in standardi, izgradnjo policijskega
in carinskega objekta, objekta za pregled
tovornjakov,
špedicijo,
sanitarije,
menjalnico, transformatorsko postajo,
električni generator, nadstrešnico, dobavo
splošne opreme. Razpisana dela bodo
zajemala
gradbena,
obrtniška
in
inštalacijska dela in dobavo specialne in
splošne opreme. Gre za razpis z enim
sklopom, zato bo izbrani izvajalec gradbenih
del dobavil tudi zahtevano opremo.
7. Ocenjeno število in imena sklopov: en
sklop.
8. Predvideni datum objave: september/oktober 2003.
9. Dodatne informacije: FIDIC –
Pogodbeni pogoji za gradnjo, Prva izdaja
1999
10. Pravna podlaga: Uredba Sveta
(EEC) št. 3906/89 o Ekonomski pomoči
določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope (18. 12. 1989).
Servis skupnih služb Vlade RS
Ob-97153
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of the
Government of the Republic of Slovenia,
announce
Works contract Forecast
Title: Construction and Upgrading of
Gruškovje Border Crossing Facilities
and Construction of Veterinary,
Phytosanitary and Health Facilities at
Gruškovje Border Inspection Post
Location: Gruškovje, Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0204. 02. 04
4. Financing: SI 0204.02
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: The activities
for this tender are the construction of the
veterinary, phytosanitary and health facilities at Gruškovje border inspection post in
line with the EU norms and standars, the
supply of the equipment for the proper
functioning of the facilities, construction of
the facilities for police, customs, truck
transport, forwarding agency, lavatories,
exchange office, transformer station, electric generator, construction of a flat roof
over the border crossing, supply of general equipment. Works shall include construction, craftsman, installation works and
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the supply of equipment. The selected
Works Contractor shall supply the required
equipment.
7. Indicative number and titles of Lots:
Single lot.
8. Intended timing of publication:
September/October 2003.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
Joint Services of the Government
of the Republic of Slovenia
Ob-97155
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji
okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenija in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur.
l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
predobjava pogodbe za gradnjo
Naslov projekta: Izgradnja objektov na
mednarodnem mejnem prehodu
Jelšane in objektov za fitosanitarne in
zdravstvene inšpekcijske službe
Lokacija: Jelšane, Slovenija
1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0204. 02. 02
4. Financiranje: Finančni memorandum
SI 0204.02.02
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb Vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega
razpisa zajemajo izgradnjo objektov za
fitosanitarne in zdravstvene inšpekcijske
službe na mejnem prehodu Jelšane in
dobavo vse opreme za normalno
funkcioniranje inšpekcij v skladu z EU
normami
in
standardi,
izgradnjo
policijskega in carinskega objekta, objekta
za
pregled
tovornjakov,
špedicijo,
sanitarije, menjalnico, transformatorsko
postajo, električni generator, nadstrešnico,
dobavo splošne opreme. Razpisana dela
bodo zajemala gradbena, obrtniška in
inštalacijska dela in dobavo specialne in
splošne opreme. Gre za razpis z enim
sklopom, zato bo izbrani izvajalec
gradbenih del dobavil tudi zahtevano
opremo.
7. Ocenjeno število in imena sklopov: en
sklop.
8. Predvideni datum objave: september/oktober 2003.
9. Dodatne informacije: FIDIC –
pogodbeni pogoji za gradnjo, Prva izdaja
1999.
10. Pravna podlaga: Uredba Sveta (EEC)
št. 3906/89 o Ekonomski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope (18. 12. 1989).
Servis skupnih služb Vlade RS

Ob-97157
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of the
Government of the Republic of Slovenia,
announce
Works contract Forecast
Title: Construction and Upgrading of
Jelšane Border Crossing Facilities and
Construction of Phytosanitary and
Health Facilities at Jelšane Border
Inspection Post
Location: Jelšane, Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0204. 02. 02
4. Financing: SI 0204.02
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: The activities
for this tender are the construction of the
phytosanitary and health facilities at
Jelšane border inspection post in line with
the EU norms and standars, the supply of
the equipment for the proper functioning
of the facilities, construction of the facilities for police, customs, truck transport,
forwarding agency, lavatories, exchange
office, transformer station, electric generator, construction of a flat roof over the border crossing, supply of general equipment.
Works shall include construction, craftsman, installation works and the supply of
equipment. The selected Works Contractor shall supply the required equipment.
7. Indicative number and titles of Lots:
Single lot.
8. Intended timing of publication:
September/October 2003.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
Joint Services of the Government
of the Republic of Slovenia
Ob-97159
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji
okvirnega
sporazuma
med
Vlado
Republike Slovenija in Komisijo Evropskih
skupnosti o uresničevanju skupnosti
ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93),
v zvezi z 2. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske
unije za izvedbo javnih razpisov, objavlja
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade
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predobjava pogodbe za gradnjo
Naslov projekta: Izgradnja objektov za
veterinarske, fitosanitarne in
zdravstvene inšpekcijske službe na
železniškem mejnem prehodu Dobova
Lokacija: Dobova, Slovenija
1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0204. 02. 05
4. Financiranje: Finančni memorandum
SI 0204.02
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega razpisa
zajemajo izgradnjo objektov za veterinarske,
fitosanitarne in zdravstvene inšpekcijske
službe na železniškem mejnem prehodu
Dobova in dobavo opreme za normalno
funkcioniranje inšpekcijskih služb v skladu
z EU normami in standardi. Razpisana dela
bodo zajemala gradbena, obrtniška in
inštalacijska dela in dobavo opreme. Gre za
razpis z enim sklopom, zato bo izbrani
izvajalec gradbenih del dobavil tudi
zahtevano opremo.
7. Ocenjeno število in imena sklopov: en
sklop.
8. Predvideni datum objave: avgust/september 2003.
9. Dodatne informacije: FIDIC –
Pogodbeni pogoji za gradnjo, Prva izdaja
1999.
10. Pravna podlaga: Uredba Sveta (EEC)
št. 3906/89 o Ekonomski pomoči
določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope (18. 12. 1989).
Servis skupnih služb Vlade RS
Ob-97161
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of the
Government of the Republic of Slovenia,
announce
Works contract Forecast
Title: Construction of Veterinary,
Phytosanitary and Health Facilities at
the Rail Border Inspection Post Dobova
Location: Dobova, Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0204. 02. 05
4. Financing: SI 0204.02
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: The activities for
this tender are the construction of the veterinary, phytosanitary and health facilities
at the rail border inspection post Dobova in
line with the EU norms and standars and
the supply of equipment for the proper functioning of the facilities. Works shall include
construction, craftsman, installation works

and the supply of equipment. The selected
Works Contractor shall supply the required
equipment.
7. Indicative number and titles of Lots:
Single lot.
8. Intended timing of publication:
August/September 2003.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
Joint Services of the Government
of the Republic of Slovenia
Ob-97163
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji
okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenija in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur.
l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov, objavlja Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
predobjava pogodbe za gradnjo
Naslov projekta: Izgradnja objektov na
železniškem mejnem prehodu Dobova
Lokacija: Dobova, Slovenija
1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0204. 02. 06
4. Financiranje: Finančni memorandum
SI 0204.02
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb Vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega razpisa
zajemajo prenovo železniškega objekta,
izgradnjo policijskega in carinskega objekta,
prenovo in izgradnjo perona in izgradnjo
nadstrešnice nad mejnim prehodom, in
dobavo splošne opreme. Razpisana dela
bodo zajemala gradbena, obrtniška in
inštalacijska dela in dobavo opreme. Gre za
razpis z enim sklopom, zato bo izbrani
izvajalec gradbenih del dobavil tudi
zahtevano opremo.
7. Ocenjeno število in imena sklopov: en
sklop.
8. Predvideni datum objave: zadnji
kvartal leta 2003.
9. Dodatne informacije: FIDIC –
Pogodbeni pogoji za gradnjo, Prva izdaja
1999.
10. Pravna podlaga: Uredba Sveta (EEC)
št. 3906/89 o Ekonomski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope (18. 12. 1989).
Servis skupnih služb Vlade RS
Ob-97165
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Pro-
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curement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of the
Government of the Republic of Slovenia,
announce
Works contract Forecast
Title: Construction and Upgrading of
Border Crossing Facilities at Dobova
Rail Border Inspection Post
Location: Dobova, Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0204. 02. 06
4. Financing: SI 0204.02
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: The activities for
this tender are the refurbishment of the railway facility, construction of the facilities for
police, customs, refurbishment of a platform and construction of a platform and a
flat roof over the border crossing post and
the supply of general equipment. Works
shall include construction, craftsman, installation works and the supply of equipment.
The selected Works Contractor shall supply the required equipment.
7. Indicative number and titles of Lots:
single lot
8. Intended timing of publication: last
quarter of the year 2003.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
Joint Services of the Government
of the Republic of Slovenia
Ob-97287
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija
RS za regionalni razvoj, objavlja
razpis za prijavo projektov
v donacijsko shemo “Cross Border
Region goes digital“
1. Objava št.: SI.000-316-01-0002.
2. Program in finančna linija: donacijska
shema Cross Border Region Goes Digital,
2002/000-316-01 v okviru programa Phare
CBC Slovenija/Avstrija 2002 in državnega
proračuna, programa Ministrstva za
gospodarstvo – Agencije RS za regionalni
razvoj.
3. Vrsta dejavnosti, geografsko področje
in trajanje projekta
(a) Načrtovane aktivnosti:
1. Mreženje gospodarskih subjektov in
institucij znanja – razvoj podprt z
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
(IKT). Predlagane so lahko sledeče
aktivnosti:
a) oblikovanje prekomejnih mrež
obstoječih in novih tehnoloških parkov,
podjetniških inkubatorjev, univerz in ostalih
razvojno-raziskovalnih
(R&R)
institucij,
vključujoč proizvodne mreže na obeh straneh
meje, z namenom uporabe napredne IKT za
pospeševanje e-poslovanja;
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b) pospeševanje uporabe IKT kot
inovativnega povezovanja srednjih in malih
podjetij (SMP) v obmejni regiji z R&R
institucijami ter spodbujanje javno-zasebnih
partnerstev (public-private partnership).
2. Usposabljanje SMP za potrebe
prekomejnega mreženja – uporaba IKT.
Predlagane so lahko sledeče aktivnosti:
a) spodbujanje SMP k vključevanju v
e-poslovanje skozi koordinirano prekomejno
povezovanje z namenom izmenjave znanja,
temelječega na primerih dobre prakse,
e-poslovanje in benchmarking;
b) usposabljanje SMP za potrebe
uporabe IKT kot orodja za prekomejni marketing, naročanje, plačila, distribucijo
proizvodov in sodelovanje med podjetji
(e-poslovanje).
(b) Geografsko območje: statistične
regije Podravje, Pomurje, Gorenjska,
Koroška in Savinjska v Sloveniji. Najmanj
en partner mora prihajati iz Avstrijske
Štajerske ali Koroške, primeren za podporo
iz
programa
INTERREG
IIIA
Slovenia-Austria.
(c) Maksimalno trajanje projekta: 12 mesecev, vendar najkasneje do 30. 9. 2005.
Za natančnejše podatke glej “Navodila
prijaviteljem za sodelovanje na razpisu
2002”, točka 12.
4. Celotna vrednost tega razpisa: celotna
vrednost, ki je na razpolago v okviru razpisa,
je 2,499.000 EUR. Celotna vrednost je
sestavljena iz zneskov 1,879.000 EUR
(Phare) in 620.000 EUR (Ministrstvo za
gospodarstvo, Agencija RS za regionalni
razvoj).
5. Maksimalni in minimalni zneski
dotacije:
(a) maksimalni znesek dotacije: 300.000
EUR,
(b) minimalni znesek dotacije: 50.000
EUR,
(c) maksimalni delež stroškov projekta,
ki ga krije naročnik (državno in Phare
financiranje): 75% celotnih stroškov.
6. Maksimalno število dodeljenih dotacij: maksimalno število dodeljenih dotacij
bo 49.
7. Upravičenci
Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
zadostiti naslednjim kriterijem:
– na razpis se lahko prijavijo prijavitelji,
ki spadajo v sledeče kategorije: regionalne
in lokalne oblasti, institucije za ekonomski
razvoj, tehnološki in poslovni parki,
podjetniški inkubatorji, gospodarske in
obrtne zbornice, univerze, raziskovalne
ustanove, mrežne in grozdne organizacije,
lokalne in regionalne razvojne agencije ter
srednja in mala podjetja;
– imajo sedež ali uradno predstavništvo
v sledečih slovenskih statističnih regijah:
Podravje, Pomurje, Koroška, Savinjska in
Gorenjska;
– imajo vsaj dva partnerja. Projektni
partnerji so lahko profitne ali neprofitne,
vladne ali nevladne institucije in so locirane
v EU-15 ali državah Phare. Najmanj en partner mora prihajati iz Avstrijske Štajerske ali
Koroške, primeren za podporo iz programa
INTERREG IIIA Slovenia-Austira;
– so neposredno odgovorni za pripravo
in vodenje projekta ter ne nastopajo kot
posredniki;
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– imajo stabilne in zadostne finančne vire
za zagotovitev organizacijske kontinuitete v
času trajanja projekta in bodo – če bo
potrebno
–
prevzeli
obvezo
po
sofinanciranju projekta;
– so izkušeni in sposobni dokazati svoje
kapacitete vodenja večjega obsega
aktivnosti,
odgovarjajočega
velikosti
projekta, s katerim zaprošajo za sredstva.
8. Predvideni datum objave rezultatov
ocenjevanja: oktober 2003.
9. Merila za izbor: vloge prijaviteljev bo
pregledala in ocenila ocenjevalna komisija,
imenovana s strani naročnika, z možnim
sodelovanjem zunanjih ekspertov. Vse vloge
bodo ocenjene v skladu z naslednjimi
kriteriji: (1) administrativna skladnost, (2)
primernost prijaviteljev, partnerjev in
projektov, (3) ocenjevanje kvalitete vlog in
finančna ocena (za detajle glej točko 2.3
“Ocenjevanje in izbor vlog“ v Navodilih
prijaviteljem, omenjenih v točki 12.
Podrobnosti o Phare, Ispa in Sapard
pogodbenih procedurah so dosegljive na
spletni strani http://europa.eu.int/comm/
europeaid/tender/gestion/index_en.htm.
10. Zahtevana oblika in podrobnosti
Prijave morajo biti posredovane na
predpisanem prijavnem obrazcu (Standard
Application Form), ki je priložen Navodilom
prijaviteljem (glej 12. točko). Prijavitelji
morajo dosledno upoštevati predpisani format in navodila. Prijavitelji morajo svoje
vloge oddati v enem podpisanem originalu
in dveh kopijah.
Za lažjo obdelavo podatkov morajo
prijavitelji posredovati vlogo in priloge na
računalniški disketi.
11. Rok in naslov za oddajo prijav: vloge
morajo biti posredovane do 26. septembra,
2003 do 13. ure na naslov: MRA,
Mariborska razvojna agencija, Glavni trg 17,
2000 Maribor. Vloge, ki bodo prispele po
navedenem roku, naročnik ne bo upošteval,
četudi bodo oddane na pošti na opredeljeni
dan za oddajo.
12. Natančni podatki: natančni podatki
o razpisu so podani v “Navodilih prijaviteljem
za sodelovanje na razpisu 2002”, dosegljivi
pri sekretariatu MRA, Mariborska razvojna
agencija, faks 02/234-50-80, e-pošta:
cbrgd@mra.si, spletni naslov: www.mra.si.
Prijavitelji lahko svoja vprašanja v zvezi z
razpisom (vključno s št. objave tega razpisa
pod 1. točko naslovijo po elektronski pošti
na naslov: cbrgd@mra.si. Prijaviteljem
svetujemo, da pred rokom za oddajo vlog
redno spremljajo spletno stran www.mra.si,
kjer bo naročnik objavil najbolj pogosta
vprašanja in ustrezne odgovore nanje.
Za potencialne prijavitelje bodo
organizirana informativna srečanja, ki bodo
predvidoma ob koncu meseca avgusta. Termini in lokacije srečanj bodo objavljeni na
spletni strani sekretariata (www.mra.si).
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-97289
Call for Proposals
for Cross Border Region Goes Digital
(Grant Scheme) issued by the Ministry
of Economy National Agency for
Regional Development

1. Publication reference: SI000-31601-0002.
2. Programme and financing source:
Cross Border Region Goes Digital (Grant
Scheme), 2002/000-316-01 under the
PHARE 2002 CBC Programme Slovenia –
Austria, and Slovene National Budget,
programme of the Ministry of the Economy,
National Agency for Regional Development.
3. Nature of activities, geographical area
and project duration
(a) Planned activities:
1. Networking of Industries and knowledge institutions – ICT supported development. The following activities can be proposed:
a) creation of a cross-border networks
of existing and new technological
parks/business incubators, Universities and
other R&D Institutions including production
networks on both sides of the border by
using ICT for fostering e.-content;
b) acceleration of use of ICT as an innovative means of linking SMEs in cross-border
regions (clustering of SMEs) with R&D Institutions all above in cross-border context and
encouraging public-private partnership.
2. SME TRAINING for cross-border networking – use of the ICT. The following activities can be proposed:
a) encouragement of SMEs to “GoDigital”
through co-ordinated cross-border networking
activities for the exchange of knowledge on
best practices, e-business and benchmarking;
b) training of SMEs to use ICT as a tool
for cross-border marketing, ordering, paying, distribution of products and inter-firm
co-operation (e-commerce).
All activities have to be in line Joint Programming Document Phare CBC/Interreg
IIIA 2000-2006.
(b) Geographical area:
The Grant Scheme is applicable for the
Pomurje, Podravje, Koroška, Savinjska,
Gorenjska region in Slovenia.
At least one partner has to be from the
Austrian Styria or Carinthia eligible for
INTERREG IIIA Slovenia – Austria support.
(c) Maximum project duration: 12
months, but not later than 30. 9. 2005.
For details, see the “Guidelines for Applicants“ referred to in item 12.
4. Overall amount available for this Call
for Proposals
The overall amount available under this
Call of Proposals is 2.499.000 EUR. The
overall amount is composed of EUR
1.879.000 Phare funds, EUR 620.000
contributed by the Ministry of Economy,
National Agency for Regional Development.
5. Maximum and minimum grant
amounts
(a) Minimum grant for a project: EUR
50.000;
(b) Maximum grant for a project: EUR
300.000;
(c) Maximum proportion of project costs
to be covered by the Contracting Authority
(Ministerial & Phare funds): 75% of total
costs.
6. Maximum number of grants to be
awarded
Maximum 49 grants will be awarded.
Eligibility criteria
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7. Eligibility: Who may apply
Applicants must comply with the following conditions in order to be eligible for a
grant:
– an applicant falling under one of the following categories can apply for a grant: regional and local authorities, institutions for economic development, technology parks, business parks, business incubators, chamber of
commerce and crafts, universities, research
institutions, network and cluster organisations,
local and regional development agencies,
SMEs based in Pomurje, Podravje, Koroška,
Gorenjska, Savinjska region in Slovenia;
– have their headquarters or branch offices within the following regions: Pomurje,
Podravje, Koroška, Gorenjska, Savinjska;
– have at least two partners. The project
partners can be profit or non-profit, governmental or non-governmental institutions and
shall be located in EU-15 or Phare countries. At least one partner has to be based
either in Styria or Carinthia, eligible for
INTERREG IIIA Austria – Slovenia support;
– be directly responsible for the preparation and management of the project, not
acting as an intermediary;
– have stable and sufficient sources of
finance to ensure the continuity of their
organisation throughout the project and, if
necessary, to play a part in financing it;
– be experienced and able to demonstrate their capacity to manage larger scale
activity corresponding with the size of the
project for which a grant is requested.
Provisional timetable
8. Provisional notification date of results
of the award process: October 2003.
Award criteria
9. Award criteria
Applications will be examined and
evaluated by Evaluation Committee appointed by the Contracting Authority, with
the possible assistance of external experts. All applications will be evaluated according to the following criteria: (1) Administrative compliance, (2) Eligibility of applicants, partners and projects, (3) Evaluation of the quality of proposals and financial
evaluation. For further details please see
section 2.3 “Evaluation and Selection of
Applications” of the Guidelines for Applicants mentioned in item 12.
For further details on Phare, Ispa and
Sapart contract procedures see the
Internet page http://europa.eu.int/comm/
europeaid/tender/gestion/index_en.htm.
Application formalities
10. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the
standard application form attached to the
Guidelines for Applicants mentioned in item
12, whose format and instructions must be
strictly observed. For each application, the
applicant must supply one signed original
and two copies.
Please note also that, for easier data
processing, the applicants must submit the
Application and the Annexes on computer
diskette.
11. Deadline for applications
Applications must be received on 26th
September 2003 at 1.00 p.m. local time,
to the address: Secretariat, MRA, Maribor
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Development Agency, Glavni trg 17, 2000
Maribor.
Any application received by the Secretariat after this deadline will not be considered, even if the postmark indicates a date
preceding the deadline.
12. Detailed information
Detailed information on this Call for Proposals is specified in the “Guidelines for
Applicants to Call for Proposals” available
at Secretariat MRA, Maribor Development
Agency, Fax: +386 (0)2 234-50-80, e-mail:
cbrgd@mra.si, WWW address: www.mra.si.
Any questions regarding this Call for Proposals should be sent by e-mail (including
the Publication Reference of this Call for
Proposals shown in item 1) to e-mail secretariat cbrgd@mra.si. All applicants are encouraged to consult the Internet Web page
www.mra.si regularly before the deadline
for applications since the Commission will
publish the most frequently asked questions
and the corresponding replies.
National Afency for
Regional development
Ob-97351
Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme
Potresna opazovalnica za Krško kotlino
Slovenija
1. Sklic objave: Ob-…
2. Postopek: odprti.
3. Program: Phare.
4. Financiranje:
Phare,
Projekt
SI2001.10.01.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo.
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu s Finančnim memorandumom
2001, ki sta ga v okviru programa Phare
sklenili Evropska Komisija in Vlada
Republike Slovenije, so ponudniki vabljeni,
da oddajo ponudbo za dobavo opreme za
prenosno potresno opazovalnico za Krško
kotlino. Cilj projekta je nadgraditi potresno
opazovalno omrežje na področju, ki
obkroža JE Krško.
7. Število in naslovi sklopov
Oprema v tem razpisu ni razdeljena v
sklope.
Razpis obsega dobavo naslednje
opreme: prenosna potresna opazovalnica.
Ponujena oprema mora v celoti ustrezati
opisu, ki je naveden v tehnični specifikaciji.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse pravne in fizične osebe ki nastopajo
bodisi posamezno ali v konzorciju ponudnikov držav članic ter držav ali območij regij,
ki so vključene in/ali pooblaščene z uredbo
ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se
nanašajo na program, v okviru katerega se
pogodba financira (glej tudi 21. točko
spodaj). Vsa oprema, dobavljena v okviru te
pogodbe, mora imeti poreklo v teh državah.
9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti
izjavo, da ne spadajo v nobeno od
kategorij, ki so navedene pod 2.3 točko v
‘Manual of Instructions for External Relations Contracts’ (dostopno na internet
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naslovu: “http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm“).
10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene
pravne skupine, ostalimi člani istega
konzorcija in pod-izvajalci) lahko predložijo
samo eno ponudbo. Nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.
Ponudniki ne smejo predložiti variantne
ponudbe kot dodatek k ponudbi za dobavo
opreme, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
11. Razpisna garancija: ni zahtevana.
12. Izvedbena garancija: ni zahtevana.
13. Informativni sestanek: informativni
sestanek ni predviden.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
90 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema mora biti dobavljena v roku
6 mesecev od podpisa pogodbe.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z
administrativnim ocenjevalnim listom in
tehničnimi zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati
podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti
na
naslednjem
internetnem
naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na naslednjih dveh naslovih:
– Agencija RS za okolje, Dunajska 47,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 478
7260, faks + 386 1 478 7295, kontaktna
oseba: Izidor Tasič,
– Delegacija Evropske komisije v
Republiki Sloveniji, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel.: + 386 1 252
8800, faks: + 386 1 425 2085, kontaktna
oseba: dr. Angelika Mlinar.
Ponudbe morajo biti pripravljene na osnovi
standardne ponudbene dokumentacije.
Ponudniki morajo dosledno upoštevati obliko
in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati pisno na naslov:
Agencija RS za okolje, Dunajska 47, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 478 7260,
faks + 386 1 478 7295, kontaktna oseba:
Izidor Tasič, z navedbo številke objave (pod
1. točko zgoraj) in naslova projekta, vsaj
21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v 19. točki. Podpisnik pogodbe
mora vsem zainteresiranim ponudnikom
odgovoriti na vsa vprašanja vsaj 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki
bodo prispela kasneje, podpisnik pogodbe
ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 18. 8. 2003
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do 10. ure zjutraj po lokalnem času, na
naslov: Agencija RS za okolje, Vojkova 1 B,
1000 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 8.
2003 ob 11. uri po lokalnem času, na
Agenciji RS za okolje, Vojkova 1 B, 1000
Ljubljana, Slovenija. Odpiranje ponudb se
lahko udeleži le en predstavnik ponudnika,
ki mora predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska
Komisija iz sredstev Phare v okviru
Finančnega Memoranduma, ki sta ga za leto
2001 podpisali Evropska Komisija in
Republika Slovenije. Pravna podlaga za
objavo razpisa je Uredba o ratifikaciji
okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o
uresničevanju ukrepov povezanih s
finančnimi, tehničnimi in drugimi oblikami
sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), Finančni
pravilnik z dne 21. decembra 1977, ki velja
za splošni proračun Evropske skupnosti,
nazadnje dopolnjena z Uredbo Sveta (EC)
št. 2458/98 z dne 23. novembra 1998, še
posebej pa IX. poglavje Zunanja pomoč ter
Zakona o javnih naročilih, 2a odstavek
2. člena (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00).
Agencija RS za okolje
Ob-97352
Supply Procurement Notice
Seismic monitoring station for the
Krsko basin Slovenia
1. Publication reference: Ob-…
2. Procedure: Open.
3. Programme: Phare.
4.
Financing:
Phare,
Project
SI2001.10.01.
5. Contracting authority: Ministry of the
Environment, Spatial Planning and Energy.
Contract Specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memorandum 2001 concluded between the European Commission and the Government
of Slovenia under the Phare Programme,
offers are invited for the supply of portable
seismic monitoring stations for the Krsko
basin. The objective is to upgrade the seismic monitoring system in the area surrounding the Krsko NPP.
7. Number and titles of Lots
Supplies in this tender are not divided
into lots.
The following supplies must be delivered: portable seismic monitoring station.
The supplies tendered must fully comply
with the descriptions set out in the Technical Specifications.
Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consortium) of tenderers] of the Member States
and the countries and territories of the regions covered and/or authorised by the
Regulation or other specific instruments applicable to the programme under which the
contract is financed (see also item 21 be-
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low). All goods provided for this contract
must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration
that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for External Relations contracts
(available from the following Internet
address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors) may
submit only one tender. Incomplete tenders
will not be considered.
Tenderers may not provide a tender for
a variant solution in addition to their tender
for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee: Not applicable.
12. Performance guarantee: Not applicable.
13. Information meeting and/or site visit:
No information meeting is planned.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The supplies must be delivered within
6 months after signature of the Contract.
Selection and Award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the
Tenderer’s capacity to execute similar contracts.
Compliance with administrative grid and
technical requirements.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully
with the Technical Specifications and has
to be economically the most advantageous
offer.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following Internet address: http://
europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/
frame12.pl.
The tender dossier is also available for
collection at the following addresses:
– Agencija RS za okolje / Environmental
Agency of the Republic of Slovenia,
Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel.
+ 386 1 478 7260, Fax. + 386 1 478
7295, contact person: Mr. Izidor Tasič,
– Delegation of the European Commission in the Republic of Slovenia, Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel.
+ 386 1 252 8800, Fax. + 386 1 425 2085,
contact person: Ms. Angelika Mlinar, Ph.D.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, which format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to:
Agencija RS za okolje / Environmental
Agency of the Republic of Slovenia,
Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel.
+ 386 1 478 7260, Fax. + 386 1 478
7295, contact person: Mr. Izidor Tasič,
mentioning the publication reference shown
in item 1 and the contract title, at least 21

days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ questions at least 11 days before the deadline
for submission of tenders. No further clarifications will be given after this date.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in a sealed envelope must be
submitted at the latest on 18 August 2003
at 10.00 a.m. local time at: Agencija RS za
okolje / Environmental Agency of the Republic of Slovenia, Vojkova 1 B, 1000
Ljubljana, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 18th August 2003 at 11.00 a.m.
local time at Agencija RS za okolje / Environmental Agency of the Republic of
Slovenia, Vojkova 1 B, 1000 Ljubljana,
Slovenia. Only one Tenderer’s representative, submitting the power of attorney, may
attend the opening session.
21. Legal basis
The supply of the equipment is financed
by the European Commission from Phare
funds in the framework of the Financing
Memorandum signed by the EC and the
Republic of Slovenia for 2001. Legal basis
for tendering is the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
the implementation of Measures related to
the Financial, Technical and other forms of
Co-operation (OG RS 56/93), the Financial Regulations of 21st December 1977 applicable to the General Budget of the European Communities, at last amended by the
Council Regulation (EC) No. 2458/98 of
23rd November 1998 and in particular Title
IX, External Aid, and Public Procurement
Law, section 2a of Article 2 (OG RS 39/00,
102/00).
Agencija RS za okolje
Ob-97587
Objava razpisa za dobavo opreme
Joint Nature Park Development,
Pomurje, Slovenija;
1. Številka objave: JNPD-T3 / transport.
2. Postopek: lokalni razpis.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: SI 0008.01.
5. Naročnik: Konzorcij AHT International
GmbH in ATC - Austrian Tourism Consultants Dunaj, Huyssenallee 66-68 D-45001
Essen.
Pogodba
6. Opis pogodbe
Predmet pogodbe je dobava, vgradnja
in zagon naslednjega blaga s strani dobavitelja: kombi in deset koles za upravo Krajinskega parka na gradu Grad, Goričko v SV
Sloveniji.
7. Število in naslovi sklopov
Razpis je organiziran v naslednjih dveh
sklopih:
– sklop 1: kombi,
– sklop 2: kolesa.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
enega ali več sklopov. Ponudbe za del posameznega sklopa se ne bodo upoštevale.
Pogoji za sodelovanje
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8. Primernost in pravila izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno ali
na osnovi skupnega nastopa [joint venture/konzorcij]) iz držav članic Evropske Unije in držav in območij, ki jih pokriva in/ali
določa Predpis ali posebna določila, ki se
uporabljajo za Phare program, iz katerega
bo pogodba financirana. Vse blago, ki bo
dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati
iz teh držav.
9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenem v Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm).
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa [joint venture/konzorcij]
in podizvajalci) lahko predložijo samo eno
ponudbo.
11. Veljavnost ponudbe
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od
roka za oddajo ponudb.
12. Skrajni rok za dobave
Dobave morajo biti končane v roku
30 dni od podpisa pogodbe, vendar v vsakem primeru ne kasneje kot do 30. septembra 2003.
Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
13. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudniki morajo imeti ustrezne izkušnje iz podobnih pogodb. Ponudba mora v
celoti ustrezati tehničnim zahtevam.
14. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Pogodba bo podpisana s ponudnikom,
ki bo zadostil administrativnim in tehničnim
pogojem in bo ponudil najnižjo ceno za
sklop.
Postopek razpisa
15. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je brezplačna
in jo je mogoče pridobiti na osnovi pisne
zahteve, na naslednjem naslovu: Projekt
Razvoj skupnega krajinskega parka Goričko VIVAT, Ulica ob igrišču 3, SI-9226 Moravske Toplice.
Ponudbe morajo biti predložene ob
upoštevanju standardnega vzorca ponudbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora strogo upoštevati vsa navodila in vzorce.
Ponudniki morajo vprašanja v zvezi s
tem razpisom poslati v pisni obliki, na zgornji naslov, kontaktna oseba Mojca Stojan
Dolar, z navedbo številke objave iz 1. točke v roku najkasneje 21 dni pred rokom za
oddajo ponudb, ki je določen v 19. točki.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb. Po tem datumu
se ne bodo posredovala nikakršna pojasnila.
16. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 4. 8. 2003,
do 12. ure po lokalnem času. Naslov za
oddajo: Projekt Razvoj skupnega krajinskega parka Goričko VIVAT, Ulica ob igrišču 3,
SI-9226 Moravske Toplice.

Nobena ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
17. Odpiranje ponudb
Ponudbe bodo odprte javno, na dan in
na naslovu za oddajo ponudb, ob 13. uri po
lokalnem času.
18. Pravna osnova
Dobavo opreme financira Europska Unija iz sredstev Phare v okviru Finančnega
memoranduma, ki sta ga leta 2000 podpisali Evropska Komisija in Republika Slovenija.
Konzorcij AHT International GmbH
ATC – Austrian Tourism
Consultants Dunaj
Ob-97588
Supply Procurement Notice
Joint Nature Park Development,
Pomurje Region, Slovenia; SI 0008.01
1. Publication reference: JNPD-T3 /
transport.
2. Procedure: Local Tender.
3. Programme: Phare CBC/H 2000.
4. Financing: SI 0008.01.
5. Contracting authority: The Consortium AHT International GmbH and ATC - Austrian
Tourism
Consultants
Vienna,
Huyssenallee 66-68, D-45001 Essen.
Contract specification
6. Contract description
The subject of the contract is delivery
and putting into operation the following
goods, by the Supplier: a van and ten bicycles for the Joint Nature Park’s administration in the Grad Castle, Goričko in NE
Slovenia.
7. Number and titles of lots
The tender is organised in the following
two lots:
– Lot 1: Van,
– Lot 2: Bicycles.
Tenderers may tender for one or both
lots. Tenders for parts of a lot will not be
considered.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consortium) of tenderers] of the Member States
and the countries and territories of the regions covered and/or authorised by the
Regulation or other specific instruments applicable to the Phare programme. All goods
provided for this contract must originate in
these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration
that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of
Instructions for External Relations contracts
(available from the following Internet address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/home en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and subcontractors) may submit only one tender.
11. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission of tenders.
12. Maximum delivery period
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The supplies must be completed within
30 days after the contract signing, and in
any event no later than by 30th September
2003.
Selection and award criteria
13. Selection criteria
The Tenderer shall have adequate experience in similar contracts. The tender shall
fully comply to the technical requirements.
14. Award criteria
The contract will be awarded to the Tenderer whose Tender has been determined
to meet all administrative and technical criteria, and has the lowest price per lot.
Tendering
15. How to obtain the tender dossier
The tender dossier may be obtained free
of charge, against a written request, from
the following address: Projekt Razvoj
skupnega krajinskega parka Goričko VIVAT,
Ulica ob igrišču 3, SI-9226 Moravske
Toplice.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier. All formats and instructions included must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
address above, contact person: Ms. Mojca
Stojan-Dolar, mentioning the publication reference shown in item 1 and the contract
title, at least 21 days before the deadline
for submission of tenders. The Contracting
Authority will reply to all tenderers’ questions at least 11 days before the deadline
for submission of tenders. No further clarifications will be given after this date.
16. Deadline for submission of tenders
The deadline for submission of tenders is
th
4 August 2003, by 12:00 hrs local time. The
place of delivery: Projekt Razvoj skupnega
krajinskega parka Goričko VIVAT, Ulica ob
igrišču 3, SI-9226 Moravske Toplice.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
17. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session, on the day and at the place of
delivery, at 13:00 hrs local time.
18. Legal basis
The supply of the equipment is financed
by the European Union from Phare funds, in
the framework of the Financial Memorandum for 2000 signed between the European
Commission and the Republic of Slovenia.
Konzorcij AHT International GmbH
ATC – Austrian Tourism
Consultants Vienna
Št. 61/2003
Ob-97546
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Ur. l. RS, št. 59/03),
Zdravniška zbornica Slovenije objavlja,
da je od 1. 7. 2003 odprt državni razpis specializacij.
Dodatne informacije so na voljo v reviji
Isis ter na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: www.zzs-mcs.si.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v oddelku za usposabljanje in strokovni
nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana,
pritličje; tel. 01/30-72-165, e-mail: stasa.favai@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
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Št. 321-02-497/2003
Ob-97473
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi
16.a člena Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Ur. l. RS, št. 34/01, 60/01, 109/01, 34/02 in
27/03)
javni razpis
za dodelitev podpore za izvedeno napravo nasadov jagod
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo dodeljevala za napravo nasadov jagod in sicer za nasade, posajene v letu 2003.
2. Upravičenci do podpore po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno
prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Vloge za dodelitev podpore po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu.
3. Sredstva iz naslova podpore za napravo nasadov jagod, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do skupne višine 18.000.000 SIT na podlagi odločb.
4. Sredstva iz naslova podpore za izvedeno napravo nasadov jagod, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bodo lahko
uveljavljali upravičenci, ki:
a) imajo v skladu s 103. členom Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) kmetijsko gospodarstvo, kateremu
pripada nasad jagod, vpisano v register kmetijskih gospodarstev in so na predpisan način letos javili
spremembe (v predpisanemu roku oddana zbirna vloga z izpolnjenimi obrazci: A oziroma A1 in C);
b) so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Ur. l. RS, št. 4/02) pridobili
odločbo o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih;
5. Vloge za dodelitev podpore z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 30. 10. 2003 na naslov:
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis – naprava nasadov
jagod«.
6. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog z odločbo.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
bo vlagatelje, kolikor bodo vloge nepopolne, pozvalo na dopolnitev. Če vloge ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene.
Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega gospodarstva ni vpisal v register kmetijskih gospodarstev in zanj
letos ni javil sprememb.
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Predvidena višina podpore za napravo nasada jagod je 450.000 SIT na hektar neto površine nasada jagod.
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko v primeru, če bi po končani obravnavi vlog izračunana skupna
višina sredstev za izplačilo podpore presegala razpoložljiva sredstva, predvidena za ta namen, višino podpore na hektar
sorazmerno uskladi.
3. Upravičenec ima pravico do podpore v primeru, da je površina na novo napravljenega nasada vsaj 0,15 ha in da znaša
gostota sajenja vsaj 40.000 sadik/hektar neto površine.
4. Pri obnovi nasada morajo biti zastopane sorte jagod, ki so priporočene za pridelovanje v Sloveniji in so uvrščene v
sadni izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja podporo za sorte, ki niso v sadnem izboru, če si
predhodno pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije.
III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev podpore za napravo nasada jagod mora biti zahtevek vložen na izpolnjenem obrazcu »Vloga za dodelitev
podpore: nasad jagod«, ki je kot Priloga I, skupaj z navodili za izpolnjevanje obrazca, sestavni del tega razpisa.
Obrazec je na voljo pri območnih enotah kmetijsko svetovalne službe in na internetni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano http://www.gov.si/mkgp/slo/index_v.htm.
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2. Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti:
- kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih;
- originalen račun za nakup sadik jagod ali kopija računa z originalnim žigom in podpisom prodajalca, z datumom od
1. 1. 2003 do najkasneje 7. 9. 2003;
- fotokopijo veljavnega transakcijskega računa; v primeru, da je bil transakcijski račun poslan že z zbirno vlogo, le-tega ni
potrebno pošiljati;
- kopijo katastrskega načrta s šrafirano parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno številko, na kateri je
napravljen nasad jagod;
- zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz katastra za parcele, kjer poteka obnova
(v primeru lastništva lahko tudi posestni list) vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom. Izpis iz katastra in zemljiškoknjižni
izpisek v času vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od šestih mesecev;
- če upravičenec ni lastnik zemljišča, mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o
zakupu zemljišča in soglasje lastnika oziroma solastnikov, da dovoljujejo napravo nasada jagod; pogodba o zakupu
zemljišča in soglasje lastnika oziroma solastnikov sta potrebna tudi v primeru, če sta lastnik oziroma solastnik in
najemnik v ožjem sorodstvenem razmerju; če je upravičenec solastnik zemljišča, mora za ostale solastnike, s katerimi je
v sorodu v prvem dednem redu, poleg dokumentov iz prejšnje alinee priložiti tudi soglasje, da dovoljujejo napravo nasada
jagod; za solastnike s katerimi ni v sorodu v prvem dednem redu, mora soglasju priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu
zemljišča.
IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis:
Ime in priimek

Sedež

Miran Torič

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Oddelek za kmetijsko svetovanje Murska Sobota
Rade Pušenjaka 8, 9240 Ljutomer
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Šoštanj
Trg svobode 5, 3325 Šoštanj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Žalec
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Slovenske Konjice
Oplotniška c. 1, 3210 Slovenske Konjice
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Šentjur
Kvedrova 14a, 3230 Šentjur
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah 154, 3240 Šmarje pri Jelšah
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Oddelek za kmetijsko svetovanje Maribor
Vinarska 14, 2000 Maribor

Iris Škerbot

Mitja Dimec

Mira Vrisk

Jožica Slatinek

Vojko Grdina

Marija Lorger

Zlatka Gutman-Kobal
Andrej Soršak
Branka Kac
Irena Merc
Marjeta Miklavc
Andrej Rebernišek

Marjan Ivančič

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Oddelek za kmetijsko svetovanje Ptuj
Ormoška c.28, 2250 Ptuj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Enota za kmetijsko svetovanje Ormož
Ptujska c. 12, 2270 Ormož

Telefon
02/584-98-60
02/539-14-10

03/897-15-70

03/490-75-80

03/710-17-80

03/759-18-50

03/749-10-62

03/818-30-44

02/228-49-17
02/228-49-17
02/228-49-49
02/228-49-49
02/228-49-48
02/749-36-29

02/744-28-20
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Marjan Senekovič
Cvetka Bunderla
Franci Ornik
Srečko Rajh

Matjaž Vojtkovszky
Branka Radej Koren

Vinko Brkovič
Erika Orešek

Franci Živič
Slavica Kranjec Mirt

Katica Kregar

Katarina Vovk

Hrovat Mojca

Ana Bahor

Ana Strugar

Anja Mežan

Janez Gačnik

Alenka Caf

Vojko Bizjak

Andreja Jenko

Mojca Lovšin
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Enota za kmetijsko svetovanje Lenart
Kraigharjeva 19, 2230 Lenart
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Enota za kmetijsko svetovanje Slovenska Bistrica
Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slov. Bistrica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Krško
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Brežice
Cesta prvih borcev 41, 8270 Brežice
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Sevnica
Glavni trg 27, 8290 Sevnica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Novo mesto
Ragovo 7 (Graben), 8000 Novo mesto
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Straža
Na žago 3, 8351 Straža
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Šentjernej
Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Metlika
Na Obrh 2, 8330 Metlika
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Enota za kmetijsko svetovanje Trebnje
Baragov trg 3, 8210 Trebnje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Litija
Jerebova, 1270 Litija
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Moste-Polje
C. 2. grupe odredov 43, 1000 Ljubljana
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Medvode
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode

02/729-09-40

02/843-01-30

07/490-22-10
07/490-22-14

07/496-11-65
07/496-64-80

07/816-51-30
07/814-17-25

07/332-19-44

07/308-38-15

07/393-27-95

07/305-85-85

07/305-62-10

07/346-06-75

07/373-05-80

01/252-82-06

01/899-50-13

01/542-97-72

01/361-82-87
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Vesna Velikonja

Tone Zavodnik

Darja Janežič
Darka Zupanc-Puš

Nada Grešak

Janez Ocepek

Tomaž Močnik

Irena Šilc

Magda Doles

Olga Oblak

Branimir Radikon
Marta Srebrnič

Mojca Mavrič Štrukelj
Andreja Baša

Ivan Kodrič

Nataša Leban

Vlasta Hvala

Rajko Črv

Ema Zadel

Št.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Gabrovka
Gabrovka 7, 1274 Gabrovka
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Podpeč
Podpeč 42a, 1352 Preserje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Ivančna Gorica
Ul. II. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Trbovlje
Gimnazijska 22a, 1420 Trbovlje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Moravče
Vegova 7, 1251 Moravče
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Likovica
Lukovica 46, 1225 Lukovica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Ribnica
Šeškova 15, 1310 Ribnica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Cerknica
Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Iva Slavca 1, 4000 Kranj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Dobrovo
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Bilje
Bilje 1, 5292 Renče
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Tolmin
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Idrija
5282 Cerkno
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Ajdovščina
Goriška c.23b, 5270 Ajdovščina
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Postojna
Prečna 1, 6257 Pivka
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01/897-12-11

01/363-13-50

01/786-93-15

03/563-43-80

01/723-51-16

01/723-51-16

01/836-19-27

04/280-46-34

05/395-95-30

05/395-42-63
05/395-42-63

05/335-12-11

05/388-28-13

05/372-26-40

05/368-92-10

05/757-11-70
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Danijela Volk (do septembra 2002
jo nadomešča Tadeja Lilič Vičič)

Majda Brdnik

Aleks Dariž

Elizabeta Bonin
Janko Brajnik
Irena Vrhovnik
Davorin Mrzlič
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Ilirska Bistrica
Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Sežana
Sejmiška 1a, 6250 Sežana
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Sežana
Istrska 9, 6240 Kozina
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Koper
Ulica 15.maja 17, 6000 Koper

05/710-02-61

05/734-41-66

05/680-11-44

05/630-40-60
05/630-40-60
05/677-25-03
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: NASAD JAGOD
ad 1.
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: NASAD JAGOD izpolni upravičenec, nosilec/ka kmetijskega gospodarstva
Vpiše se:
- KMG-MID: je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada nasad jagod.
- ime in priimek oziroma naziv upravičenca,
- davčna številka upravičenca,
- številka vpisa v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih.
ad 2.
Kot NASAD JAGOD se po tem razpisu šteje nasad, v katerem so posajene jagode na strnjeni površini, ki ga obdeluje isti
obdelovalec in ki ima enoten način pridelave in sistem poti.
Obrazec se izpolnjuje za obnovljen nasad jagod ali za novo napravljen nasad. V PRIMERU, DA SE OBNAVLJA LE DEL
NASADA, SE OBRAZEC IZPOLNI LE ZA TA DEL. V primeru, da posamezen upravičenec vlaga vlogo za napravo več
nasadov, izpolni obrazec Vloga za dodelitev podpore: nasad jagod za vsak nasad posebej (izpolni torej več obrazcev).
- MID sadovnjaka: je identifikacijska številka nasada jagod, ki ste jo pridobili z odločbo o vpisu v register pridelovalcev
sadja v intenzivnih sadovnjakih.
- številka enote rabe in domače ime: prepišite z obrazca »C«-PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA
LETO 2003, ki je osnovni obrazec k zbirni vlogi za uveljavljanje podpor po uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za
leto 2003 (Ur. l. RS, št. 27/03), številko enote rabe in domače ime kmetijskega zemljišča, kjer so parcele, na katerih je
nasad jagod.
- način pridelave: ustrezno obkrožite: konvencionalna ali integrirana ali ekološka.
- zavarovan prostor: obkrožite, ali je nasad jagod pod kakršnokoli obliko zaščite pred zunanjimi vplivi (npr.tuneli).
- namakanje: ustrezno obkrožite in v primeru, da je nasad jagod namakan, označite opisno. Možnosti so: kapljično,
oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
SADILNI MATERIAL IN SAJENJE
- sorta: vpiše se celo ime sorte;
- število sadik: vpiše se število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!); število sadik mora ustrezati podatkom na
priloženih računih!
- razdalja sajenja: vpiše se medvrstna razdalja, razdalja med sadikami; v primeru, da so sadike sajene v grebene
(večvrstni system), se vpiše tudi medvrstna razdalja v bloku;
- sistem sajenja: vpiše se ena izmed naslednjih možnosti: enovrstni, dvovrstni oz. večvrstni sistem sajenja.
ad.3
To točko izpolnjuje predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi podpiše.
Pri letu sajenja se vpiše prvo leto vegetacije in celo število (npr. 2003).
Bruto površina je vsa površina obnovljenega nasada z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči. Ujemati
se mora z vsoto površin po posameznih dejanskih rabah parcel na katerih leži obnovljeni nasad jagod.
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajene sadike jagod.. Ujemati se mora z izračunom neto površine iz števila
sadik in razdalj sajenja
Izračun neto površine:
2

PN = neto površina (m )
A = medvrstna razdalja (m)
B = razdalja med sadikami (m)
C = medvrstna razdalja v bloku (m)
N = sistem sajenja (1, 2, 3,…)

enovrstni sistem sajenja:

P1 =

A x B x št. sadik

dvo- oz. večvrstni sistem sajenja:

PN =

(A + (N - 1) x C) x B x št.sadik
N

Gostota sajenja: vpiše se število sadik na hektar, s tem, da se upošteva neto površino.
ad.4
Pod to točko so izjave nosilca/ke kmetijskega gospodarstva in njegov podpis.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Št. 321-01-14/2003-07-02
Ob-97474
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi
16.a člena Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Ur. l. RS, št. 34/01, 60/01, 109/01, 34/02 in
27/03)
javni razpis
za dodelitev podpore za napravo nasadov špargljev
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo dodeljevala za napravo nasadov špargljev in sicer za nasade, posajene v letu
2003.
2. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno
prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Vloge za dodelitev podpore po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu.
3. Sredstva iz naslova podpore za napravo nasadov špargljev, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do skupne višine 2.000.000 SIT na podlagi odločb.
4. Sredstva iz naslova podpore za izvedeno napravo nasadov špargljev, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bodo lahko
uveljavljali upravičenci, ki imajo v skladu s 103. členom Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) kmetijsko gospodarstvo,
kateremu pripada nasad špargljev, vpisano v register kmetijskih gospodarstev in so na predpisan način letos javili
spremembe (v predpisanemu roku oddana zbirna vloga z izpolnjenimi obrazci: A oziroma A1 in C);
5. Vloge za dodelitev podpore z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 1. 10. 2003 na naslov:
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »RAZPIS-ŠPARGLJI«.
6. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog z odločbo.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
bo vlagatelje, kolikor bodo vloge nepopolne, pozvalo na dopolnitev. Če vloge ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene.
Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega gospodarstva ni vpisal v register kmetijskih gospodarstev in zanj
letos ni javil sprememb.
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Predvidena višina podpore za napravo nasada špargljev je določena glede na povprečne stroške naprave nasada in
znaša 700.000 SIT na hektar neto površine nasada špargljev.
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko v primeru, če bi po končani obravnavi vlog izračunana skupna
višina sredstev za izplačilo podpore presegala razpoložljiva sredstva, predvidena za ta namen, višino podpore na hektar
sorazmerno uskladi.
3. Upravičenec ima pravico do podpore v primeru, da je površina na novo napravljenega nasada vsaj 0,10 ha in da znaša
gostota sajenja najmanj 9.000 sadik/hektar neto površine nasada (oziroma porabljenih najmanj 14.700 sadik ali 300 g
semen špargljev na hektar).
III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev podpore za napravo nasada špargljev mora biti zahtevek vložen na izpolnjenem obrazcu »Vloga za
dodelitev podpore: nasad špargljev«, ki je kot Priloga I, skupaj z navodili za izpolnjevanje obrazca, sestavni del tega
razpisa.
Obrazec je na voljo pri območnih enotah kmetijsko svetovalne službe in na internetni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano http://www.gov.si/mkgp/slo/index_v.htm.
2. Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti:
- originalen račun za nakup sadik ali semenskega materiala špargljev ali kopija računa z originalnim žigom in podpisom
prodajalca, z datumom od 1. 1. 2003 do najkasneje 20. 7. 2003;
- fotokopijo veljavnega transakcijskega računa; v primeru, da je bil transakcijski račun poslan že z zbirno vlogo, le-tega ni
potrebno pošiljati;
- kopijo katastrskega načrta s šrafirano parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno številko, na kateri je nasad
špargljev;
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- zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz katastra za parcele, kjer poteka obnova
(v primeru lastništva lahko tudi posestni list) vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom; izpis iz katastra in zemljiškoknjižni
izpisek v času vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od šestih mesecev;
- če upravičenec ni lastnik zemljišča, mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o
zakupu zemljišča za najmanj 8 let in soglasje lastnika, da dovoljuje napravo špargljišča; pogodba o zakupu zemljišča in
soglasje sta potrebna tudi v primeru, če sta lastnik in najemnik v ožjem sorodstvenem razmerju;
- če je upravičenec solastnik zemljišča in z drugim lastnikom zemljišča ne živi v istem gospodinjstvu, mora poleg
dokumentov iz tretje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča za najmanj 8 let in soglasje drugega lastnika,
da dovoljuje napravo špargljišča; v kolikor lastnika zemljišča živita v istem gospodinjstvu je potrebno priložiti le soglasje
drugega lastnika, da dovoljuje napravo špargljišča.;
- lokacijsko informacijo za površino, na kateri poteka obnova, ki jo izda občinski upravni organ v skladu z Zakonom o
urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in 8/03-popr.);
- izjavo upravičenca, da bo nasad špargljev, za katerega je prejel podporo, obdeloval v skladu z dobro kmetijsko prakso
vse do običajnega izteka življenjske dobe nasada špargljev.
IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis:

Ime in priimek

Sedež

Miran Sotlar
Jana Bolčič

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Koper
Ulica 15.maja 17, 6000 Koper

05/630-40-60
05/630-40-60

Andreja Baša

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Bilje
Bilje 1, 5292 Renče
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Oddelek za kmetijsko svetovanje Murska Sobota
ŽVZ Pomurje
Štefana Kovača 40, Murska Sobota
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Celje
Trnoveljska cesta 1, Celje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Oddelek za kmetijsko svetovanje Maribor
Vinarska 14, 2000 Maribor
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Oddelek za kmetijsko svetovanje Ptuj
Ormoška c.28, 2250 Ptuj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Oddelek za kmetijsko svetovanje Kočevje
Cesta na stadion 5, Kočevje

05/395-42-63

Andrej Grof

Igor Škerbot

dr. Martina Bavec

Branka Majcen

Marjeta Uhan

Ana Ogorelec

Telefon

02/575-19-40

03/425-55-14

02/228-49-00

02/744-28-20

07/373-05-76

01/895-38-76
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Navodila za izpolnitev obrazca: VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: NASAD ŠPARGLJEV
ad 1.
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: NASAD ŠPARGLJEV
gospodarstva

izpolni upravičenec, nosilec/ka kmetijskega

Vpiše se:
- KMG-MID: je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada nasad špargljev.
- ime in priimek oziroma naziv upravičenca,
- davčna številka upravičenca,
ad.2
Kot NASAD ŠPARGLJEV se po tem razpisu šteje nasad, v katerem so posajeni šparglji na strnjeni površini, ki ga
obdeluje isti obdelovalec in ki ima enoten način pridelave in sistem poti.
V primeru, da posamezen upravičenec vlaga vlogo za napravo več nasadov, izpolni obrazec Vloga za dodelitev podpore:
nasad špargljev za vsak nasad posebej (izpolni torej več obrazcev).
- MID špargljišča: je identifikacijska številka nasada špargljev, pustite prazno.
- številka enote rabe in domače ime: prepišite z obrazca »C«-PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA
LETO 2003, ki je osnovni obrazec k zbirni vlogi za uveljavljanje podpor po uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za
leto 2003 (Ur. l. RS, št. 27/03), številko enote rabe in domače ime kmetijskega zemljišča, kjer so parcele, na katerih je
nasad špargljev.
- način pridelave: ustrezno obkrožite: konvencionalna ali integrirana ali ekološka.
- obeljenje: obkrožite, ali je uporabljena tehnologija za pridelek belih špargljev ali ne (zeleni špaglji).
- namakanje: ustrezno obkrožite in v primeru, da je nasad špargljev namakan, označite opisno. Možnosti so: kapljično,
oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
SADILNI MATERIAL IN SAJENJE
- sorta: vpiše se celo ime sorte;
- število sadik: vpiše se število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!); število sadik mora ustrezati podatkom na
priloženih računih!
- razdalja sajenja: vpiše se medvrstna razdalja, razdalja med sadikami;
Okvirni ekvivalenti količin semen šparglja glede na izplen pri pridelavi sadik so:
- za 9 tisoč sadik/ha: 14.700 semen ali 300 g,
- za 11 do 14 tisoč sadik/ha: 18 do 22 tisoč semen ali 360 - 440 g,
- nad 14 in do 17 tisoč sadik/ha: 23 do 27 tisoč semen ali 460 - 540 g,
- nad 17 in do 20 tisoč sadik/ha: 28 do 32 tisoč semen ali 560 - 640 g.
ad.3
To točko izpolnjuje predstavnik kmetijsko svetovalne službe, ki se pod njo tudi podpiše.
Pri letu sajenja se vpiše prvo leto vegetacije in celo število (npr. 2003).
Bruto površina je vsa površina obnovljenega nasada z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči. Ujemati
se mora z vsoto površin po posameznih dejanskih rabah parcel na katerih leži nasad špargljev.
Neto površina je površina, kjer so dejansko posajene sadike špargljev. Ujemati se mora z izračunom neto površine iz
števila sadik in razdalj sajenja.
Izračun neto površine:
P = neto površina (m2)
P = A x B x št. sadik
A = medvrstna razdalja (m)
B = razdalja med sadikami (m)
Gostota sajenja: vpiše se število sadik na hektar, s tem, da se upošteva neto površino.
ad.4
Pod to točko so izjave nosilca/ke kmetijskega gospodarstva in njegov podpis.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Št. 321-02-478/2003
Ob-97475
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi
16.a člena Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Ur. l. RS, št. 34/01, 60/01, 109/01, 34/02 in
27/03)
javni razpis
za dodelitev podpore za izvedeno obnovo sadovnjakov in oljčnikov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo dodeljevala za obnovo sadovnjakov in oljčnikov. Sredstva se bodo dodeljevala za
postavitev sadovnjaka oziroma oljčnika na površino, kjer ga do sedaj ni bilo ali na površino, kjer je bil izkrčen sadovnjak
oziroma oljčnik amortiziran, in sicer za nasade, v katerih so bile posajene sadike v sadilni sezoni jesen 2002 / pomlad
2003.
2. Upravičenci do podpore po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno
prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
Vloge za dodelitev podpore po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka te točke v svojem imenu.
3. Sredstva iz naslova podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do skupne višine 230.000.000 SIT na podlagi odločb.
4. Sredstva iz naslova podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bodo lahko
uveljavljali upravičenci, ki:
c) imajo v skladu s 103. členom Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) kmetijsko gospodarstvo, kateremu
pripada sadovnjak, oljčnik ali travniški sadovnjak, vpisano v register kmetijskih gospodarstev in so na predpisan
način letos javili spremembe (v predpisanemu roku oddana zbirna vloga z izpolnjenimi obrazci: A oziroma A1 in
C);
d) so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Ur. l. RS, št. 4/02) pridobili
odločbo o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, ko gre za intenzivni sadovnjak;
e) so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev oljk (Ur. l. RS, št. 53/03) pridobili začasno odločbo o vpisu v
register pridelovalcev oljk oziroma odločbo o vpisu v register pridelovalcev oljk oziroma izpis iz registra
pridelovalcev oljk, ki velja kot potrdilo, ko gre za oljčnik;
5. Vloge za dodelitev podpore z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 1. 10. 2003 na naslov:
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »RAZPIS – OBNOVA
SADOVNJAKOV/OLJČNIKOV«.
6. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog z odločbo.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
bo vlagatelje, v kolikor bodo vloge nepopolne, pozvalo na dopolnitev. Če vloge ne bodo dopolnjene v roku, bodo
zavržene.
Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega gospodarstva ni vpisal v register kmetijskih gospodarstev in zanj
letos ni javil sprememb.
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Kriteriji za določitev višine podpore so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega razpisa. Priloga I je osnova za
izpolnjevanje obrazca »Vloga za dodelitev podpore: Obnova sadovnjaka / oljčnika«, ki je kot Priloga II tudi sestavni del
tega razpisa.
Višina podpore se izračuna tako, kot je navedeno v Prilogi I. Dobljena vsota točk za podporo (T skupaj) se pomnoži z
vrednostjo točke. Predvidena vrednost točke je 7.000 SIT za jablane in 5.000 SIT za ostale sadne vrste in oljke.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko v primeru, če bi po končani obravnavi vlog izračunana skupna
višina sredstev za izplačilo podpore presegala razpoložljiva sredstva, predvidena za ta namen, vrednost točke
sorazmerno uskladi.
2. Upravičenec ima pravico do podpore do največjih gostot sajenja (največje število sadik na hektar), ki so za posamezne
sadne vrste in oljke navedene v Prilogi I, ki je sestavni del tega razpisa. Če upravičenec obnavlja sadovnjak oziroma
oljčnik z večjo gostoto sajenja, pridobi podporo le do navedenih največjih gostot navedenih v Prilogi I.
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3. Upravičenec ima pravico do podpore v primeru, če ima skupaj z obnovljeno površino:
- jablana, hruška, breskev, travniški nasad: najmanj 0,6 ha sadovnjakov ene od naštetih sadnih vrst, od tega je velikost
obnovljene površine sadovnjaka oziroma velikost površine novega nasada te sadne vrste vsaj 0,2 ha (če že ima obstoječi
sadovnjak iste sadne vrste), oziroma najmanj 0,4 ha (če gre za prvo sajenje nasada);
- oljke: najmanj 0,2 ha oljčnikov, od tega je velikost obnovljene površine oljčnika oz. velikost površine novega oljčnika
vsaj 0,1 ha;
- češnje in višnje: najmanj 0,06 ha sadovnjaka češenj oziroma višenj, od tega je velikost obnovljene površine oz. velikost
površine novega nasada vsaj 0,06 ha;
- ostale sadne vrste: najmanj 0,2 ha sadovnjaka obravnavane sadne vrste, od tega je velikost obnovljene površine
sadovnjaka oz. velikost površine novega nasada te sadne vrste vsaj 0,2 ha.
Skupna površina sadovnjakov oziroma oljčnikov se v primeru intenzivnih sadovnjakov oziroma oljčnikov ugotavlja glede
na dodeljene identifikacijske številke sadovnjakov oziroma oljčnikov, to je MID sadovnjaka oziroma O-MID oljčnika, ki
jo/jih je upravičenec pridobil z odločbo o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih oziroma z
ustreznim dokazilom za oljčnik, iz I/4c točke tega javnega razpisa, o vpisu v register pridelovalcev; v primeru travniškega
sadovnjaka se skupna površina lahko ugotavlja glede na podatke na fotokopiji obrazca »Podatki o travniškem
sadovnjaku«, ki je priloga k zbirni vlogi za uveljavitev sredstev za trajne nasade po ukrepih SKOP, če jih je upravičenec v
letu 2003 uveljavljal, če pa te podpore ni uveljavljal, glede na podatke na obrazcih »Podatki o travniškem sadovnjaku«, ki
so kot Priloga III sestavni del tega razpisa.
4. Pri obnovi sadovnjaka oziroma oljčnika, ne pa tudi travniškega sadovnjaka, morajo biti zastopane sorte sadnih vrst, ki
so priporočene za pridelovanje v Sloveniji in so uvrščene v sadni izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko upravičenec
uveljavlja podporo za sorte, ki niso v sadnem izboru, če si predhodno pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta
Slovenije.
5. Obnova sadovnjaka oziroma oljčnika ne sme biti v nasprotju z občinskim prostorskim planom. V primeru, da obnova
sadovnjaka oziroma oljčnika pomeni tudi poseg v prostor v smislu Zakona o kmetijskih zemljiščih in predpisov, ki urejajo
posege v prostor (terasiranje in utrjene poti), mora biti obnova v skladu z občinskim prostorskim planom, posameznik pa
mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor (priglasitev del oziroma lokacijsko dovoljenje). Če obnova pomeni
poseg v prostor in je obnova na strnjeni površini, ki je večja ali enaka 4 ha, mora v skladu z Uredbo o vrstah posegov v
okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00 in 83/02), upravičenec predhodno izvesti
še presojo vplivov na okolje.
III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev podpore za obnovo sadovnjakov in oljčnikov mora biti zahtevek vložen na izpolnjenem obrazcu "Vloga za
dodelitev podpore: Obnova sadovnjaka / oljčnika", ki je kot Priloga II skupaj z navodili za izpolnjevanje sestavni del tega
razpisa.
Obrazec je na voljo pri območnih enotah kmetijsko svetovalne službe in na internetni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano http://www.gov.si/mkgp/slo/index_v.htm.
2. Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti:
- v primeru intenzivnih sadovnjakov: kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih;
- v primeru oljčnikov: ustrezno/a dokazilo/a za oljčnik/e iz I/4c točke tega javnega razpisa;
- v primeru travniških sadovnjakov:
- če je upravičenec v letu 2003 uveljavljal sredstva za trajne nasade po ukrepih SKOP, fotokopijo obrazca
»Podatki o travniškem sadovnjaku«, ki je priloga k zbirni vlogi za uveljavitev sredstev za trajne nasade po ukrepih SKOP,
- če upravičenec te podpore v letu 2003 ni uveljavljal, pa izpolnjen obrazec »Podatki o travniškem sadovnjaku«,
ki je Priloga III tega razpisa;
- originalen račun za nakup sadnih sadik ali kopijo računa z originalnim žigom in podpisom prodajalca, z datumom od
1. 10. 2002 do najkasneje 24. 5. 2003, razen pri ukoreninjenih potaknjencih ameriške borovnice, kjer so računi lahko
datirani od 1. 1. 2002 naprej (posebna vzgoja sadik); na računu mora biti originalno napisana številka deklaracije, oz. jo
lahko prodajalec naknadno napiše in le-to potrdi z originalnim žigom in podpisom;
- fotokopijo veljavnega transakcijskega računa; v primeru da je bil transakcijski račun poslan že z zbirno vlogo, le tega ni
potrebno pošiljati;
- kopijo katastrskega načrta z šrafirano parcelo oz. delom parcele ter podčrtano parcelno številko na kateri bo potekala
obnova;
- zemljiškoknjižni izpisek, če je iz njega razvidna tudi površina parcele, ali izpis iz katastra za parcele, kjer poteka obnova
(v primeru lastništva lahko tudi posestni list) vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom. Izpis iz katastra in zemljiškoknjižni
izpisek v času vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od šestih mesecev. Zemljiškoknjižnega izpiska ni potrebno poslati
za tista zemljišča, ki so v najemu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov;
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- če upravičenec ni lastnik zemljišča, mora poleg dokumentov lastnika iz prejšnje alinee priložiti tudi kopijo pogodbe o
zakupu zemljišča za najmanj 10 let in soglasje lastnika in solastnikov, da dovoljujejo obnovo; pogodba o zakupu
zemljišča in soglasje lastnika in solastnikov sta potrebna tudi v primeru, če sta lastnik in najemnik v ožjem sorodstvenem
razmerju; če je upravičenec solastnik zemljišča, mora za ostale solastnike s katerimi je v sorodu v prvem dednem redu
poleg dokumentov iz prejšnje alinee priložiti tudi soglasje, da dovoljujejo obnovo sadovnjaka oziroma oljčnika; za
solastnike s katerimi ni v sorodu v prvem dednem redu, mora soglasju priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča za
najmanj 10 let;
- lokacijsko informacijo za površino, na kateri poteka obnova, ki jo izda občinski upravni organ v skladu z Zakonom o
urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in 8/03-popr.);
- odločbo o priglasitvi del oziroma lokacijsko dovoljenje, če gre za poseg v prostor;
- izjavo Ministrstva za okolje in prostor, da je opravljena presoja vplivov na okolje, če obnova pomeni poseg v prostor in
je obnova enaka 4 ha ali več.
- izjavo upravičenca, da bo sadovnjak/oljčnik, za katerega je prejel podporo, obdeloval v skladu z dobro kmetijsko prakso
vse do običajnega izteka življenjske dobe sadovnjaka/oljčnika.
IV. Informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis:
Ime in priimek

Sedež

Miran Torič

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Oddelek za kmetijsko svetovanje Murska Sobota Rade
Pušenjaka 8, 9240 Ljutomer
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Šoštanj
Trg svobode 5, 3325 Šoštanj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Žalec
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Slovenske Konjice
Oplotniška c. 1, 3210 Slovenske Konjice
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Šentjur
Kvedrova 14a, 3230 Šentjur
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Enota za kmetijsko svetovanje Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah 154, 3240 Šmarje pri Jelšah
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Oddelek za kmetijsko svetovanje Maribor
Vinarska 14, 2000 Maribor

Iris Škerbot

Mitja Dimec

Mira Vrisk

Jožica Slatinek

Vojko Grdina

Marija Lorger

Zlatka Gutman-Kobal
Andrej Soršak
Branka Kac
Irena Merc
Marjeta Miklavc
Andrej Rebernišek

Marjan Ivančič

Marjan Senekovič
Cvetka Bunderla
Franci Ornik

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Oddelek za kmetijsko svetovanje Ptuj
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Enota za kmetijsko svetovanje Ormož
Ptujska c. 12, 2270 Ormož
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Enota za kmetijsko svetovanje Lenart
Kraigharjeva 19, 2230 Lenart

Telefon
02/584-98-60
02/539-14-10

03/897-15-70

03/490-75-80

03/710-17-80

03/759-18-50

03/749-10-62

03/818-30-44

02/228-49-17
02/228-49-17
02/228-49-49
02/228-49-49
02/228-49-48
02/749-36-29

02/744-28-20

02/729-09-40
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Srečko Rajh

Matjaž Vojtkovszky
Branka Radej Koren

Vinko Brkovič
Erika Orešek

Franci Živič

Katica Kregar

Katarina Vovk

Hrovat Mojca

Ana Bahor

Ana Strugar

Tone Zupančič

Andreja Brence

Alenka Caf

Slavko Bokal

Andreja Jenko

Mojca Lovšin

Vesna Velikonja
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Enota za kmetijsko svetovanje Slovenska Bistrica
Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slov. Bistrica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Krško
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Brežice
Cesta prvih borcev 41, 8270 Brežice
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Sevnica
Glavni trg 27, 8290 Sevnica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Novo mesto
Ragovo 7 (Graben), 8000 Novo mesto
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Straža
Na žago 3, 8351 Straža
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Šentjernej
Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Metlika
Na Obrh 2, 8330 Metlika
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Enota za kmetijsko svetovanje Trebnje
Baragov trg 3, 8210 Trebnje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Litija
Jerebova, 1270 Litija
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Moste-Polje
C. 2. grupe odredov 43, 1000 Ljubljana
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Medvode
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Gabrovka
Gabrovka 7, 1274 Gabrovka

02/843-01-30

07/490-22-10
07/490-22-14

07/496-11-65
07/496-64-80

07/814-17-25

07/332-19-44

07/308-38-15

07/393-27-95

07/363-60-60

07/305-62-10

07/346-06-75

07/373-05-75

01/252-82-06

01/899-50-13

01/542-97-72

01/361-82-87

01/897-12-11
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Tone Zavodnik

Darja Janežič
Darka Zupanc-Puš

Nada Grešak

Janez Ocepek

Tomaž Močnik

Irena Šilc

Magda Doles

Olga Oblak

Branimir Radikon
Marta Srebrnič

Mojca Mavrič Štrukelj
Andreja Baša

Ivan Kodrič

Nataša Leban

Vlasta Hvala

Rajko Črv

Ema Zadel

Danijela Volk

Št.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Podpeč
Podpeč 42a, 1352 Preserje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Ivančna Gorica
Ul. II. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Trbovlje
Gimnazijska 22a, 1420 Trbovlje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Moravče
Vegova 7, 1251 Moravče
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Likovica
Lukovica 46, 1225 Lukovica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Ribnica
Šeškova 15, 1310 Ribnica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Enota za kmetijsko svetovanje Cerknica
Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Iva Slavca 1, 4000 Kranj
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Dobrovo
Trg 25.maja 2, 5212 Dobrovo
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Bilje
Bilje 1, 5292 Renče
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Tolmin
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Idrija
5282 Cerkno
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Ajdovščina
Goriška c.23b, 5270 Ajdovščina
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Postojna
Prečna 1, 6257 Pivka
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Ilirska Bistrica
Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica
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01/363-13-50

01/786-93-15

03/563-43-80

01/723-51-16

01/723-51-16

01/836-19-27

04/280-46-34

05/395-95-30

05/395-42-63
05/395-42-63

05/335-12-11

05/388-28-13

05/372-26-40

05/368-92-10

05/757-11-70

05/710-02-61
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Milena Štolfa

Aleks Dariž

Elizabeta Bonin
Janko Brajnik
Irena Vrhovnik
Davorin Mrzlič
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Sežana
Sejmiška 1a, 6250 Sežana
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Sežana
Istrska 9, 6240 Kozina
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Enota za kmetijsko svetovanje Koper
Ulica 15.maja 17, 6000 Koper

05/734-41-66

05/680-11-44

05/630-40-60
05/630-40-60
05/677-25-03
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NAVODILA za izpolnjevanje obrazca v Prilogi II:
VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: OBNOVA SADOVNJAKA / OLJČNIKA
ad 1.
Obrazec VLOGA ZA DODELITEV PODPORE:OBNOVA SADOVNJAKA / OLJČNIKA izpolni upravičenec, nosilec/ka
kmetijskega gospodarstva
Vpiše se:
- KMG-MID: je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada intenzivni sadovnjak, oljčnik oz.
travniški sadovnjak.
- ime in priimek oziroma naziv upravičenca,
- davčna številka upravičenca,
- številka vpisa v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih,
- številka vpisa v register pridelovalcev oljk,
- izjavo 'V letu 2003 sem uveljavljal sredstva za travniške sadovnjake po ukrepih SKOP' potrdite oz. zanikajte z
obkrožitvijo Da ali Ne le tisti upravičenci, ki po tem javnem razpisu uveljavljate podporo za obnovo travniških
sadovnjakov; ukrepi SKOP (Slovenski kmetijsko okoljski program), so določeni z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske
politike za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 27/03);
ad 2.
Kot SADOVNJAK se po tem razpisu šteje nasad, v katerem je posajeno sadno drevje ene sadne vrste na strnjeni
površini, ki ga obdeluje isti pridelovalec in ki ima enotno razvrstitev, način pridelave in sistem poti. V primeru travniškega
sadovnjaka je lahko v nasadu posajenih več sadnih vrst.
Obrazec se izpolnjuje le za obnovljeni del sadovnjaka oz. za nov nasad.
Kot OLJČNIK se po tem razpisu šteje nasad, ki je strnjena površina kmetijskih zemljišč zasajena z oljkami, med seboj
oddaljenimi največ 20 metrov. Nasad ima eno identifikacijsko številko (O_MID), ki jo obdeluje en pridelovalec oljk.
- MID sadovnjaka / oljčnika / travniškega sadovnjaka: v primeru obnove intenzivnega sadovnjaka je to identifikacijska
številka sadovnjaka, ki ste jo pridobili z odločbo o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, oziroma
v primeru oljčnikov je to identifikacijska številka oljčnika, ki ste jo pridobili na podlagi dokazil iz I/4c točke tega javnega
razpisa. Če je nov nasad oziroma obnovljeni nasad del že obstoječega sadovnjaka, vpišite MID le-tega sadovnjaka
oziroma O-MID oljčnika; v primeru obnove travniškega sadovnjaka je to identifikacijska številka travniškega sadovnjaka,
ki ste jo prejeli na predtiskanem obrazcu »C« – PODATKI O TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU, če ste v letu 2002 uveljavljali
sredstva za travniške sadovnjake po ukrepih SKOP; če te MID številke še niste prejeli ali če teh sredstev po ukrepih
SKOP sploh niste uveljavljali, pustite okenca prazna;
- razvrstitev: obkrožite 'intenziven' v primeru, da je nasad posajen po sistemu, ki omogoča upoštevanje sodobnih
tehnologij intenzivne pridelave. Travniški sadovnjak je sadovnjak visokodebelnih sadnih dreves na bujni podlagi, katerih
najmanjša gostota je 70 dreves/ha, največja pa ne presega 200 dreves/ha. Če je v travniškem sadovnjaku zastopana le
ena sadna vrsta, obkrožite 'travniški z eno sadno vrsto', če pa je v travniškem nasadu več vrst sadnih rastlin, obkrožite
'travniški z različnimi sadnimi vrstami'.
- sadna vrsta: vpišite eno od sadnih vrst iz Priloge I: jablana, hruška, breskev, češnja, višnja, marelica, sliva, kaki,
aktinidija, oljka, leska, kostanj, oreh, ribez, malina, robida ali ameriška borovnica; v primeru travniškega sadovnjaka z
različnimi sadnimi vrstami se vpišejo vse zastopane sadne vrste v tem sadovnjaku;
- številka enote rabe in domače ime: prepišite z obrazca »C«-PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA
LETO 2003, ki je osnovni obrazec k zbirni vlogi za uveljavljanje podpor po uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za
leto 2003 (Ur. l. RS, št. 27/03), številko enote rabe in domače ime kmetijskega zemljišča, kjer so parcele, na katerih je
intenzivni sadovnjak, oljčnik ali travniški nasad.
- način pridelave: ustrezno obkrožite: konvencionalna ali integrirana ali ekološka.
- gojitvena oblika: vpišite eno izmed naslednjih možnosti: piramida, kotel, palmeta, vilasta palmeta, vretenasti grm, oblika
Y, oblika V, vitko vreteno, zelo vitko vreteno, navpični kordon, grm, latnik, pilar, solax.
- ekspozicija: ustrezno obkrožite: J-jug, JZ-jugozahod, Z-zahod, SZ-severozahod, S-sever, SV-severovzhod, V-vzhod,
JV-jugovzhod. V primeru ravnine, ko je nagib 0%, se obkroži ekspozicija 0.
- terase: obkrožite dejansko stanje.
- zaščitna mreža: obkrožite, ali je sadovnjak zavarovan proti toči z zaščitno mrežo ali ne.
- namakanje: ustrezno obkrožite in v primeru, da je sadovnjak namakan, označite opisno. Možnosti so: kapljično,
oroševanje, mikrooroševanje, drugo.
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SADILNI MATERIAL IN SAJENJE:
- sorta: vpiše se celo ime sorte ( npr. elstar elshof, zlati delišes klonB, istrska belica); v primeru travniškega sadovnjaka z
različnimi sadnimi vrstami sorte razvrstite po sadnih vrstah – poleg sorte vpišite tudi sadno vrsto;
- podlaga: vpiše se ime podlage, če le te ni, se vpiše 'lastne korenine';
- kakovost sadik: le pri sadikah jablan, hrušk, breskev in ameriških borovnic se v skladu s Prilogo I vpiše kakovost sadik;
pri ostalih sadnih vrstah se pusti prazno;
- število sadik: vpiše se število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!);
- razdalja sajenja: vpiše se medvrstna razdalja x razdalja med drevesi; v primeru, da je sadovnjak večvrsten, se vpiše
tudi medvrstna razdalja v bloku;
- sistem sajenja: vpiše se ena izmed naslednjih možnosti: enovrstni, dvovrstni, trovrstni, štirivrstni oz. večvrstni sistem
sajenja.
ad 3.
To točko izpolni predstavnik kmetijsko svetovalne službe.
- leto sajenja: vpiše se prvo leto vegetacije (letnica v celoti, npr.2003)
- nagib: vpiše se dejanski nagib sadovnjaka, ki se obnavlja (v %).
- Bruto površina je vsa površina obnovljenega sadovnjaka z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči;
ujemati se mora z vsoto površin po posameznih dejanskih rabah parcel, na katerih leži obnovljeni sadovnjak; vpiše se v
hektarjih na dve decimalki natančno;
- Neto površina je površina, kjer so dejansko posajena sadna drevesa. Ujemati se mora z izračunom neto površine iz
števila sadik in razdalj sajenja
Izračun neto površine:
PN = neto površina (m2)
A = medvrstna razdalja (m)
B = razdalja med drevesi (m)
C = medvrstna razdalja v bloku (m)
N = sistem sajenja (1, 2, 3,…)

enovrstni sistem sajenja:

dvo- oz. večvrstni sistem sajenja:

P1 = A x B x št. Sadik
PN =

(A + (N - 1) x C) x B x št. Sadik
N

Bruto in neto površina se lahko med seboj razlikujeta kot sledi:
pri nagibu 0-15% za do 10% ;
pri nagibu 16-50% za do 25%;
pri nagibu 51% in več za do 30%.
- Obnova je kompleksna v primeru, da je zaokrožena in da se naenkrat na strnjeni površini obnavlja najmanj 2 ha
sadovnjaka, s tem, da se enotno izvajajo zemeljska dela in poti, kar omogoča nadaljnjo skupno obdelavo.
Težavnost obnove je lahko povečana, če je pri obnovi oz. novem nasadu sadovnjaka uporabljena ograja, opora ali
individualna zaščita, zaščitna košara (pri travniških nasadih) ali če je nagib terena večji od 15% oz. večji od 30%. Pri
vsaki od naštetih možnosti se obkroži da ali ne.
ad.4
Pod to točko je izjava nosilca kmetijskega gospodarstva in njegov podpis (v primeru pravnih oseb tudi žig).
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NAVODILA za izpolnjevanje obrazca v Prilogi III:
»PODATKI O TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU«
Obrazec izpolnjujejo le tisti upravičenci, ki v letu 2003 niso uveljavljali sredstev za travniške sadovnjake po ukrepih SKOP
(Slovenski kmetijsko okoljski program), ki so določeni z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2003 (Ur. l.
RS, št. 27/03); ti podatki se potrebujejo za določitev skupne površine travniških sadovnjakov, s katerimi upravlja določen
upravičenec, saj je v tem javnem razpisu določena spodnja meja za skupno površino sadovnjakov ene vrste (za
travniške sadovnjake je to 0,2 ha).
Obrazec se izpolnjuje za vsak travniški sadovnjak posebej. V kolikor ni dovolj prostora za vpis podatkov o sadni vrsti,
sorti, številu dreves posamezne sorte, podlagi in letu sajenja, izpolnite več obrazcev »PODATKI O TRAVNIŠKEM
SADOVNJAKU« in označite številke strani (v spodnjem desnem robu obrazca).
ad 1.
UPRAVIČENEC (nosilec-ka kmetijskega gospodarstva)
Vpiše se:
- KMG-MID: je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada intenzivni sadovnjak, oljčnik oz.
travniški sadovnjak.
- ime in priimek oziroma naziv upravičenca,
- davčna številka upravičenca.
ad 2.
PODATKI O TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU
MID travniškega sadovnjaka (identifikacijska številka travniškega sadovnjaka): okenca pustite prazna;
Vrsta nasada: označite z X. Travniški sadovnjak je nasad visokodebelnih sadnih dreves na ustrezni podlagi, katerih
najmanjša gostota je 70 dreves/ha, največja pa ne presega 200 dreves/ha. Travniški sadovnjak lahko vključuje eno
sadno vrsto ali pa različne sadne vrste. Travniški sadovnjak z različnimi sadnimi vrstami lahko vključuje dve ali več
različnih sadnih vrst.
Številka enote rabe: prepišite iz obrazca »C« - PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA LETO 2003.
Domače ime: prepišite domače ime enote rabe iz obrazca »C« - PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA
LETO 2003.
Površina bruto: Podatek o bruto površini prepišite iz obrazca »C« - PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI
ZA LETO 2003. Ujemati se mora z vsoto površin dejanske rabe parcel, navedenih na obrazcu »C« - PODATKI O
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA LETO 2003.
Površina neto: vpišete, če izpolnjujete obrazec »PODATKI O TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU« za travniški sadovnjak.
Neto površina je površina nasada, na kateri so sadna drevesa dejansko posajena. Za travniški sadovnjak pa neto
površina predstavlja vsoto površin posameznih parcel, na katerih so sadna drevesa posajena.
SADILNI MATERIAL IN SAJENJE:
- sorta: vpiše se celo ime sorte ( npr. elstar elshof, zlati delišes klonB); v primeru travniškega sadovnjaka z različnimi
sadnimi vrstami sorte razvrstite po sadnih vrstah – poleg sorte vpišite tudi sadno vrsto;
- podlaga: vpiše se ime podlage, če le te ni, se vpiše 'lastne korenine';
- leto sajenja: vpišite prvo leto vegetacije (na primer: 1995)
- število sadik: vpiše se število sadik, posajenih na tej površini (ne na hektar!);
- razdalja sajenja: vpiše se medvrstna razdalja x razdalja med drevesi; v primeru, da je sadovnjak večvrsten, se vpiše
tudi medvrstna razdalja v bloku;
- sistem sajenja: vpiše se ena izmed naslednjih možnosti: enovrstni, dvovrstni, trovrstni, štirivrstni oz. večvrstni sistem
sajenja.
S podpisom obrazca (v primeru pravnih oseb tudi žig), nosilec-ka kmetijskega gospodarstva jamči za točnost in
resničnost podatkov, navedenih na obrazcu in dovoljuje njihovo uporabo za namene izpeljave in analize ukrepov
kmetijske politike Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter
Statističnemu uradu RS.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdrarstvo in prehrano
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Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva objavlja na podlagi 7. člena
Zakona o nagradah RS na področju šolstva
(Ur. l. RS 56/94) ter 2. člena Pravilnika o
delu Odbora za podeljevanje nagrad RS na
področju šolstva
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva za leto 2003
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
nagrade Republike Slovenije na področju
šolstva.
3. Splošno o nagradah
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za
pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za
uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter
za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo
fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega
in visokega šolstva, dijaških in študentskih
domov, šolstva pripadnikov madžarske in
italijanske narodnostne skupnosti in Romov,
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za
Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat.
Nagrajeni so lahko posamezniki, skupine, zavodi ali druge organizacije, če na posameznem področju delujejo najmanj 10 let.
Posameznik je lahko nagrajen za življenjsko delo, če je na posameznem področju
deloval najmanj 30 let.
4. Merila za dodelitev nagrad
4.1. Nagrada za posebno uspešno vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko
podeli kandidatu, ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še: da je dosegel v šolski praksi
oziroma pri organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in potrjene
rezultate.
4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se
lahko podeli kandidatu, ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še: da je v zadnjih petih letih
napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je
strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil
več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno

ocenjeni in so se širše uveljavili na področju vzgoje in izobraževanja.
4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu, ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še: da je v zadnjih petih letih
napisal in objavil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobraževanja,
ki je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje
in izobraževanja.
4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli kandidatu, ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega
pa še: da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju
ali na domačih in tujih tekmovanjih, ali če
dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu,
ali če se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja
oziroma stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev oziroma vzgojiteljev.
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata, naslov stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov, naslove stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre
za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisno utemeljitev z dokazili,
– osnovne podatke o predlagatelju.
6. Obrazec za prijavo na razpis (neobvezen) in dodatne informacije dobite pri Rozmeri Žilevski (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport), tel. 01/252-81-80. Obrazec
je dosegljiv tudi na internetu na naslovu:
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
7. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z
označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport RS, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, s pripisom: “Ne odpiraj Razpis za nagrade na področju šolstva“, ali
pa jih lahko na gornji naslov tudi osebno
prinesejo do petka, 29. avgusta 2003, do
12. ure.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-03-34/2001
Ob-97213
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01),
Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti
in tehnologije (Ur. l. SFRJ, MP 6/82), ki
velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994
na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov
nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Ur. l. RS,
št. 8/94, MP 2/94) in Memoranduma o
soglasju o znanstvenem sodelovanju med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije in Japonskim združe-

Št.

65 / 4. 7. 2003 / Stran 3953

njem za spodbujanje znanosti (JSPS) z dne
6. 4. 2001, Ministrstvo Republike Slovenije
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega
sodelovanja z Japonsko v obdobju od
1. 4. 2004 do 31. 3. 2006
(skupni raziskovalni projekti, skupna
strokovna srečanja, znanstveni obiski
slovenskih raziskovalcev na
Japonskem in japonskih raziskovalcev
v Republiki Sloveniji ter podoktorske
štipendije JSPS za slovenske
kandidate)
1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje dveletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju 1. 4. 2004–
31. 3. 2006;
– sofinanciranje dvostranskih strokovnih
srečanj (seminarjev) v obdobju 1. 4. 2004 31. 3. 2005;
– sofinanciranje kratkoročnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije na Japonskem (14 do 60 dni) v skupnem trajanju
180 dni v obdobju od 1. 4. 2004–31. 3.
2005;
– sofinanciranje dolgoročnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije na Japonskem (3 do 10 mesecev) v skupnem
trajanju 10 mesecev v obdobju 1. 4. 2004–
31. 3. 2005;
– sofinanciranje kratkoročnih obiskov raziskovalcev iz Japonske (14 do 60 dni) v
skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1. 4.
2004–31. 3. 2005;
– sofinanciranje dolgoročnih obiskov raziskovalcev iz Japonske (3 do 10 mesecev)
v skupnem trajanju 10 mesecev v obdobju
1. 4. 2004–31. 3.2005;
– tri 12- ali 24-mesečne podoktorske štipendije JSPS na Japonskem za japonsko
fiskalno leto 2004 (1. 4. 2004–31. 3. 2005
oziroma 31. 3. 2006).
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa
Vloge za sofinanciranje skupnih raziskovalni projektov, skupnih strokovnih srečanj,
znanstvenih obiskov na Japonskem oziroma v Republiki Sloveniji ter za podoktorske
štipendije se lahko nanašajo na sodelovanje z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami,
ki delujejo pod okriljem japonskega Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in
tehnologijo.
Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta
sofinancirala skupne aktivnosti na področjih naravoslovnih, tehničnih, medicinskih,
biotehničnih, družboslovnih in humanističnih ved.
Na razpis se lahko prijavijo domače pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02).
Vodja projekta oziroma organizator skupnega strokovnega srečanja mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega pro-
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jekta (Ur. l. RS, št. 96/02); kandidat za
znanstveni obisk na Japonskem mora imeti
doktorat znanosti.
Predlogi za skupne raziskovalne projekte, strokovna srečanja in znanstvene obiske
se morajo navezovati na s strani Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela JRO ali s strani Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in
aplikativnega raziskovanja ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev in/ali sodelovanje v 6. okvirnem
programu EU) oziroma s strani Ministrstva
za gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke projekte (navesti šifre in naslove
projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.
4. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora prijav za nadaljnjo obravnavo v JSPS bo pripravilo Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, pri čemer bo
upoštevalo ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski
razvoj Republike Slovenije, znanstveno
odličnost in/ali aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v
praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine (oziroma v primeru znanstvenih obiskov reference kandidata), vključenost mladih raziskovalcev ter izvedljivost projekta.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 16,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2005 in 2006 je
vezano na sprejem proračuna za navedeni
proračunski leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu, in to v vsakem posameznem proračunu v tem razdobju.
6. Vse stroške v zvezi s podoktorskimi
štipendijami, vključno z mednarodnimi prevoznimi stroški, krije JSPS.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 4. 2004.
8. Vloge za sofinanciranje morajo vsebovati vse v prijavnem obrazcu zahtevane podatke ter biti pripravljene v skladu z navodili,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Pisne vloge v dveh izvodih z vso potrebno dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj - vloga za javni razpis za sofinanciranje
znanstvenega sodelovanja z Japonsko“ ter
navedbo naslova vlagatelja na ovojnici morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, glavna pisarna, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
10. Japonski partner mora predlog za
skupni raziskovalni projekt, dvostransko
strokovno srečanje, znanstveni obisk slovenskega raziskovalca na Japonskem in
znanstveni obisk japonskega raziskovalca v
Republiki Sloveniji sočasno posredovati
JSPS.
11. Pravilno označene vloge za sofinanciranje morajo ne glede na način prenosa
na gornji naslov prispeti do vključno petka,
19. septembra 2003 do 12. ure.
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12. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih oziroma oddanih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene pošiljateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, v ponedeljek, 22. septembra 2003 ob 9. uri.
14. Sklep o izboru vlog za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov, strokovnih srečanj ter obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji izda Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport na podlagi obligatorne uskladitve izbora z JSPS.
15. Vse kandidature za 12 ali 24 mesečne podoktorske štipendije na Japonskem
bo MŠZŠ posredovalo v obravnavo JSPS,
ki bo opravilo izbor kandidatov in o izidu
kandidate obvestilo neposredno.
16. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
pri
Alenki
Mihailovski
(tel.
01/478-46-90, alenka.mihailovski@gov.si).
Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci ter navodila za pripravo vlog) je dosegljiva po objavi tega razpisa na spletni strani
MŠZŠ in v Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Ljubljana, Trg OF 13, vsak delovni
dan med 8. in 16. uro.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-03-35/2003
Ob-97470
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in naročniki: Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za
zdravje, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za informacijsko družbo, Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Urad za makroekonomske analize in razvoj, na podlagi
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št.
118/02), 12. in 14. člena Zakona raziskovalno-razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
ter na podlagi 11. člena Pravilnika o pogojih
in postopkih izbora in financiranja mrežnih
raziskovalno-razvojnih programov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa za podporo
strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Ur. l. RS, št.
46/01), v nadaljevanju »Pravilnik« objavljajo
javni razpis
za izbiro raziskovalno-razvojnih
projektov Ciljnega raziskovalnega
programa »Konkurenčnost Slovenije
2001-2006« v letu 2003
Ime in sedež naročnikov, uporabnikov
proračunskih sredstev:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Langusova 4,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
– Služba vlade RS za strukturno politiko
in regionalni razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Državni zbor Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
– Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
– Urad za makroekonomske analize in
razvoj, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostne raziskovalne tematike Ciljnega
raziskovalnega programa (v nadaljevanju:
CRP)
»Konkurenčnost
Slovenije
2001-2006« v letu 2003 na naslednjih težiščih CRP:
1. konkurenčnost gospodarstva,
2. učinkovitost države in razvoj demokracije,
3. človeški viri in socialna kohezivnost,
4. gospodarska infrastruktura,
5. uravnotežen regionalni in prostorski
razvoj ter razvojna vloga okolja,
6. celostni razvoj na področju varnosti
živil, zdrave prehrane ter podeželja,
7. mednarodni odnosi in nacionalna varnost,
8. narodna identiteta, pluralnost in mednarodne integracije,
9. informacijska družba (ID).
III. Razpisane teme
Prednostne raziskovalne teme, katerih
podlago in okvir predstavljajo Izhodišča
Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«, so navedene po težiščih in po področjih znotraj posameznega težišča.
Težišče 1 – Konkurenčnost gospodarstva
Težišče je prednostno namenjeno raziskavam dejavnikov mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter raziskavam za pomoč pri oblikovanju in spremljanju učinkovitosti politik države za krepitev
mednarodne konkurenčnosti gospodarstva,
zlasti na področju podjetništva, krepitve inovacijske sposobnosti ter znanstvene in
tehnološke politike, razvoja nove ekonomije, aktivne vključitve slovenskega gospodarstva v spreminjajoče se mednarodno okolje, politike usmerjanja tujih investicij na način generiranja tehnološkega transferja in
transferja znanja, fleksibilnosti trga dela, povezave trga dela in socialne kohezije, kreditno-monetarne, davčne, dohodkovne in
cenovne politike.
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Razpisana področja in teme v okviru težišča so naslednje:
Področje:
1.1. Gospodarstvo, podjetništvo, ekonomski odnosi s tujino
Raziskovalne teme:
1.1.1 Raziskovalne podlage za pripravo
dolgoročne vizije družbenega razvoja
Cilji:
– primerjalno analizirati metode in postopke, ki so jih razvojno najuspešnejše države uporabile pri opredeljevanju dolgoročne razvojne vizije, s poudarkom na metodologiji priprave strokovnih izhodišč (sociološke, ekonomske in tehnološke projekcije)
in na načinu doseganja družbenega soglasja (vključevanje znanosti, gospodarstva,
nevladnih organizacij),
– pripraviti metodološka in postopkovna
izhodišča za vodenje procesa priprave strategije družbenega razvoja v Sloveniji.
1.1.2. Dolgoročne projekcije ekonomskega razvoja
Cilji:
– izdelati metodologijo za dolgoročne
projekcije ekonomskega razvoja (do leta
2050), ki bi lahko upoštevale tudi sociološke in tehnološke projekcije.
1.1.3. Slovenski podjetniški observatorij
in Globalni podjetniški monitor
Cilji:
– zagotoviti kontinuiteto stalnega spremljanja podjetniške konkurenčnosti Slovenije
v primerjavi z državami OECD,
– zagotoviti statistične in sistemske baze podatkov s področja indikatorjev za
spremljanje stanja konkurenčnosti Slovenije napram izbranim državam na ključnih področjih – izobraževanje, trg dela, davčni sistem, transportna infrastruktura, informacijska infrastruktura, energetika, tehnološko
okolje, socialna varnost, stanje okolja,
– zagotoviti razvojno-raziskovalne podlage za učinkovito odločanje na nacionalnem
in lokalnem nivoju o politiki spodbujanja
konkurenčnosti.
1.1.4. Spremljanje nacionalne konkurenčnosti (mg)
Cilji:
– podrobnejše letno spremljanje nacionalne konkurenčnosti na osnovi različnih
metodologij (IMD, WEF, EBRD, itd.),
– letna analiza sprememb konkurenčnosti Slovenije in primerljivih držav na osnovi
različnih kompleksnih indeksov.
1.1.5. Priprave in izvedbe poskusne izdelave Turističnih satelitskih računov za Slovenijo (TSA)
Cilji:
– oceniti ekonomski obseg in pomen turizma na narodno gospodarstvo po metodologiji Turističnih satelitskih računov.
1.1.6. Strokovna podpora pogajanjem za
novo finančno perspektivo EU 2007-2013
in ocena investicijskih potreb Slovenije v
obdobju 2007-2014 na posameznih področjih družbenega razvoja kot podlaga za pripravo državnega razvojnega programa in sofinanciranje iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU.
Cilji:
– podpora pogajanjem na področju teritorialne členitve Slovenije na ravni NUTS-2
statistične klasifikacije (simulacije neto finančne pozicije Slovenije glede na različne

pogajalske variante, primerjalni prikaz institucionalnih rešitev v drugih državah, ki so v
podobni situaciji kot Slovenija),
– podpora pogajanjem za novo karto regionalnih državnih pomoči (simulacije in variantni izračuni glede na različne pogajalske
variante pri določanju osnovne teritorialne
enote in izboru indikatorjev razvitosti, primerjalni prikaz rešitev v drugih relevantnih
državah EU),
– analizirati posamezne predloge rešitve
in podpore pogajanjem na področju reforme strukturne in kohezijske politike EU z
vidika njihovega vpliva na Slovenijo (finančni, pravni, organizacijski in drugi institucionalni vidiki reforme),
– oceniti investicijske potrebe, upoštevaje državne in regionalne razvojne načrte,
– oceniti možne načine in vire financiranja investicij s posebnim poudarkom na dolžniških koncesijskih virih.
1.1.7. Sodelovanje vladnih in nevladnih
organizacij (znanost, gospodarstvo in vlada)
Cilji:
– primerjalno analizirati mehanizme za
spodbujanje prenosa znanja iz akademske
in raziskovalne v gospodarsko sfero, za povečanje absorpcijske zmožnosti gospodarstva za raziskovalno-razvojne rezultate ter
za zagotavljanje večje ustreznosti raziskav
potrebam konkurenčnosti gospodarstva, s
poudarkom na ključnih determinantah, intermediarnih strukturah in razvoju človeških
virov,
– opredeliti podjetniške pristope ter potencialne vladne ukrepe za spodbujanje inovacijske miselnosti s poudarkom na ukrepih
za spodbujanje zasebnih vlaganj v RR.
Področje:
1.2. Tehnološki razvoj
1.2.1. Opredelitve prioritet raziskav in tehnološkega razvoja
Cilji:
– izdelati raziskovalne podlage za srednjeročni (do 2014) in dolgoročni (do 2050)
tehnološki razvoj Slovenije (tehnološki foresight),
– oceniti raziskovalna težišča in smeri
razvoja po vedah in področjih.
Težišče 2 – Učinkovitost države in razvoj
demokracije
Težišče je prednostno namenjeno analizam učinkovitosti države glede na učinkovitost zakonodajne, pravosodne in izvršilne
oblasti posamezno in glede njihove interakcije. Poleg posameznih vej oblasti se upošteva tudi druge institucije, ki prispevajo k
učinkovitosti države, in odnos države do civilne družbe. Analize so namenjene tudi primerjalnim raziskavam učinkovitosti slovenske države z drugimi, identificiranjem področij, kjer Slovenija najbolj zaostaja, ter s
predlaganjem in spremljanjem institucionalnih rešitev in ukrepov, ki bi okrepile učinkovitost države, zlasti na področju javne uprave in pravosodja. Težišče je namenjeno tudi
raziskavam novih oblik demokracije, partnerstva s civilno družbo in prilagajanja za
sodelovanje v demokratičnih inštitucijah EU,
ter raziskavam možnosti in pogojev za decentralizacijo Slovenije, za oblikovanje pokrajin ter njihova vloga pri izboljšanju učinkovitosti države. Težišče je namenjeno tudi
raziskavam problemov, izzivov in odzivov pri
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razvijanju odnosov med državo in civilno
družbo, pri oblikovanju nacionalnega konsenza o skupnih vrednotah in ciljih, o državljanski odgovornosti in zaupanju državljanov
v državne institucije.
Razpisana področja in teme v okviru težišča so naslednje:
Področje:
2.1. Javna in državna uprava
Raziskovalne teme:
2.1.1. Prerez razvoja lokalne samouprave v Sloveniji
Cilji:
– analizirati vsebine in oblike participacije občanov, vključno z neposredno demokracijo,
– strukturno analizirati lokalne volitve
2002 po spremembah Zakona o lokalnih
volitvah, s poudarkom na participaciji žensk
v organih lokalnih skupnosti, vplivu sprememb določb glede preferenčnega glasovanja in kandidiranju na neodvisnih listah,
ter posebni analizi delovanja romskih svetnikov v posameznih občinskih svetih,
– analizirati stališča funkcionarjev v občinah o obsegu in vsebini nalog občin. Poudarek bo na analizi vključevanja občin pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov ob
upoštevanju stališč občin ter implementacija
določb Zakona o državni upravi o strokovni
pomoči občinam pri izvrševanju zakonov,
– analizirati stališča do decentralizacije
s strani nosilcev odločanja v javni sferi in v
gospodarstvu.
2.1.2. Pravni vidiki sodelovanja javnosti
pri sprejemanju predpisov
Cilj:
– proučiti različne pravne oblike sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov,
– primerjalno-pravno proučiti ureditve držav članic EU in predlog nacionalnih rešitev.
2.1.3. Primerjalna in pravna analiza reforme javnih zavodov kot statusne oblike
izvajanja negospodarskih javnih služb
Cilji:
– proučiti pravne oblike ureditve negospodarskih javnih služb v izbranih evropskih državah,
– raziskovalne podpore za izdelavo normativnih izhodišč za modernizacijo Zakona
o zavodih.
Področje:
2.2. Pravosodje in kazensko-procesno
pravo
Raziskovalne teme:
2.2.1. Posodobitev in prilagoditev kazenske zakonodaje
Cilji:
– zagotoviti kontinuiteto empirične analize poteka in trajanja kazenskih postopkov z
opredelitvijo razlogov in ukrepov za pospešitev (na podlagi pregledanih zaključenih kazenskih zadev) in jo nadgraditi z razgovori s
sodniki, državnimi tožilci in odvetniki ter oblikovanjem predlogov za izboljšanje določb
Zakona o kazenskem postopku,
– priprava teoretičnih in primerjalno-pravnih osnov za novo zakonodajo na
področju kazenskih postopkov.
Področje:
2.3. Razvoj demokracije
2.3.1. Analiza razvoja slovenskega parlamentarizma – od prvih začetkov do ustanovitve Državnega zbora RS
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Cilji:
– zgodovinsko analizirati začetke parlamentarizma oziroma predstavniških institucij na slovenskih tleh in kakšen je bil njihov
razvoj skozi posamezna zgodovinska obdobja,
– funkcionalno in institucionalno analizirati razvoj predstavniških organov skozi čas
(primerjalno z načeli sodobnega parlamentarizma),
– projekcija razvoja slovenskega parlamentarizma v pogojih članstva v EU in glede na predvidene rešitve v okviru ustavne
konvencije EU.
2.3.2. Reforma volilnega sistema za državni svet
Cilji:
– analizirati delovanje, institucionalno organiziranost, sestavo in mehanizme odločanja ter oblikovati alternativne predloge za
prilagoditev volilnega sistema glede na ugotovljene slabosti.
Področje:
2.4. Mednarodni odnosi
Raziskovalne teme:
2.4.1. Problemi sobivanja na ravni avstrijsko-nemških in slovenskih jezikovnih
otokov oziroma posebnosti
Cilj:
– poglabljanje poznavanja posameznih
posebnih jezikovnih skupin prebivalstva na
obeh straneh državne meje z Republiko Avstrijo, ob upoštevanju historičnih, lingvističnih in kulturoloških vidikov.
Težišče 3 – Človeški viri in socialna kohezivnost
Težišče je prednostno namenjeno raziskovanju človeškega dejavnika in mehanizmom za ohranjanje in povečevanje socialne kohezivnosti s ciljem, da prispevajo k
povečevanju konkurenčnosti Slovenije, zlasti na področjih izobraževanja in usposabljanja, znanosti, športa, zdravja, socialnega
razvoja in socialne kohezije ter kulturnega
razvoja. Spodbuja povezovanje sektorskih
politik države in ukrepov na posamičnih področjih. Raziskave naj bi posebej upoštevale vplive, ki jih ima oziroma jih bo imelo
vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in
usmeritev EU v na znanju temelječe družbe.
Razpisana področja in teme v okviru težišča so naslednje:
Področje:
3.1. Izobraževanje
Raziskovalne teme:
3.1.1. Zagotavljanje enakih možnosti
Cilji:
– analizirati vpliv socialno-ekonomskega
položaja družin na zagotavljanje enakih možnosti in pripraviti predloge rešitev,
– proučiti vpliv spola na zagotavljanje
enakih možnosti,
– proučiti prisotnost načela »možnosti izbire« v sistemu vzgoje in izobraževanja in
stopnjo usposobljenosti učiteljev in ostalih
pedagoških in strokovnih delavcev za uresničevanje temeljnih načel kurikularne diferenciacije iz vidika zagotavljanja enakih možnosti ter oblikovati predloge,
– oceniti zagotavljanje enakih možnosti
v sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji
z vidika človekovih pravic.
3.1.2. Dejavniki povečevanja šolske
uspešnosti
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Cilji:
– proučiti oblike in načine komuniciranja otrok v času bivanja v vrtcu, in sicer
med otroki in med otroki in vzgojiteljico
ter izdelati možne strategije za spodbujanje govornega razvoja v smeri zagotavljanja pogojev za kakovostno komunikacijo
v vrtcu,
– proučiti vlogo posameznih dejavnikov,
ki vplivajo na razvoj bralne pismenosti v šoli
in pripraviti možne strategije za učinkovit razvoj bralne pismenosti v šoli,
– proučiti vplivanje prikritega kurikula na
šolsko uspešnost,
– identificirati dejavnike tveganja za razvoj učnih težav v slovenski osnovni šoli in
pogostost posameznih vrst težav pri učenju
ter izdelati predloge za izboljšanje učinkovitosti obstoječih načinov pomoči.
3.1.3. Vključevanje Romov v sistem
vzgoje in izobraževanja z vidika ohranjanja
identitete njihove skupnosti
Cilji:
– proučiti vloge romskega jezika za
uspešnejše vključevanje Romov v sistem
vzgoje in izobraževanja,
– opredeliti možne scenarije za ohranjanje identitete te skupnosti in uspešnejšo
vključitev v sistem vzgoje in izobraževanja.
3.1.4. Razvoj modelov poklicne kariere
Cilji:
– proučiti dejavnike, ki vplivajo na stanje
na področju naravoslovno-tehniškega izobraževanja in izdelati predloge strateških
usmeritev za izboljšanje stanja na področju
naravoslovno-tehničnega izobraževanja,
– opredeliti regulacijske instrumente za
usmerjanje in popularizacijo naravoslovnih
poklicev,
– razviti predlog sistematičnega in transparentnega modela vseživljenskega izobraževanja, ki bo omogočal pregled možnosti
pridobivanja znanja,
– opredeliti sistem ugotavljanja in potrjevanja znanja v okviru vseživljenjskega učenja tako za posameznike kot za delodajalce.
3.1.5. Spremljanje izobraževanja s kazalniki razvoja
Cilji:
– identificirati kazalnike,
– zasnovati načine pridobivanja oziroma
zajemanja informacij,
– zasnovati koncept obdelave podatkov
in informacij,
– možnosti institucionalne umestitve
opredelitve in spremljanja kazalnikov razvoja.
Področje
3.2. Šport
Raziskovalne teme:
3.2.1 Športni turizem
Cilji:
– proučiti možnosti koriščenja obstoječe športno rekreacijske infrastrukture v turistične namene,
– proučiti možnosti animacije turistov za
aktivne počitnice in športno ter rekreativno
intenzivne izlete izven kraja stalnega bivališča.
Področje:
3.3. Zdravje in razvoj
Raziskovalne teme:
3.3.1. Razvoj in vrednotenje izvajanja
ukrepov proti-alkoholne politike

Cilji:
– analizirati trende rabe alkohola v luči
socialno kulturnih ozadij med različnimi skupinami prebivalstva,
– opredeliti metodologije za spremljanje
zdravstvenih, socialnih in ekonomskih posledic škodljive rabe alkohola ter opredelitev mednarodno primerljivih zdravstvenih,
socialnih in ekonomskih kazalnikov škodljive rabe alkohola ter opredelitev sistema
spremljanja omenjenih kazalnikov in poročanja.
Področje:
3.4. Stanovanje
Raziskovalne teme:
3.4.1. Nabor ukrepov za popestritev ponudbe stanovanj
Cilj:
– razvoj modelov popestritve ponudbe
stanovanj iz vidika financiranja ter odzivnosti projektantskega dela na povpraševanje
posameznih ciljnih skupin.
Področje:
3.5. Kultura in kulturni razvoj
Raziskovalne teme:
3.5.1. Ekonomika kulture
Cilj:
– opredelitev narodno gospodarskih koristi od javnih vlaganj v kulturo.
Področje:
3.6. Znanost
Raziskovalne teme:
3.6.1. (Samo)evalvacije Javnih raziskovalnih zavodov
Cilj:
– razviti metodološko orodje za (samo)evalvacijo JRZ ter metodološko orodje
za nadzorno funkcijo ustanovitelja o učinkovitosti in uspešnosti JRZ.
Težišče 4 – Gospodarska infrastruktura
Težišče je prednostno namenjeno raziskavam razvoja gospodarske infrastrukture
in njenega vpliva na konkurenčnost Slovenije ter raziskavam za pomoč pri oblikovanju
in spremljanju učinkovitosti energetske, komunalne in prometne politike države (deregulacija, privatizacija, cenovna politika). V
tem okviru je tudi (tele)komunikacijska infrastruktura ena od osnovnih gospodarskih
infrastruktur, ki vpliva in bo vsak dan bolj
vplivala na konkurenčnost v svet vključenega gospodarstva. Prednost v težišču imajo
teme, ki integrirano obravnavajo sinhroniziran in celovit razvoj vseh delov infrastrukture in njihov pomen za konkurenčnost nacionalnega gospodarstva.
Področje:
4.1. Transport, prometna infrastruktura
Raziskovalne teme:
4.1.1. Analiza eksternih stroškov prometa
Cilj:
– ovrednotiti eksterne stroške prometa
kot pomemben element za izvajanje prometne politike. Na podlagi pridobljenih podatkov ustrezno ovrednotiti posamezne vplive prometa na okolje in oceniti stroške za
posamezno kategorijo vpliva.
Težišče 5 – Uravnotežen regionalni in
prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja
Težišče Uravnotežen regionalni in prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja je
prvenstveno namenjeno interdisciplinarnim
raziskavam, ki združujejo naslednja področja dejavnosti: regionalni razvoj, prostorski
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razvoj, okolje, gozdarstvo, monitoring razvoja, regionalni razvoj na področju kulture
in revitalizacija kulturne dediščine in varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Interdisciplinarne raziskave nudijo podporo oblikovanju, izvajanju in spremljanju
uresničevanja trajnostnega razvoja, in sicer
na področju prostorskega, ekonomskega,
socialnega in okoljskega ravnanja, z namenom ustvarjanja kakovostnega bivalnega in
delovnega okolja, ki bo enakovredno in konkurenčno drugim območjem Evrope.
Izhodiščna dokumenta tega težišča sta
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
in Državni razvojni progam. Na nivoju vsakega področja dejavnosti, ki je vključeno v
težišče, imajo pomembno vlogo posamezni
razvojni programi, v katerih so opredeljene
ciljne usmeritve posameznih dejavnosti.
Razpisana področja in teme v okviru težišča so naslednje:
Področje:
5.1. Prostorski razvoj
Raziskovalne teme:
5.1.1 Teoretična izhodišča prostorskega
razvoja
Cilji:
– oceniti vpliv družbeno ekonomskega
razvoja na spremembe v prostoru,
– oceniti vlogo mest in drugih naselij v
urbanem in podeželskem prostoru,
– analizirati ekonomski vidik prostorskih
možnosti v procesu usklajevanja razvojnih
interesov in varstvenih zahtev,
– oblikovanje terminološkega slovarja
urejanja prostora.
5.1.2. Prostorska zakonodaja in načrtovanje
Cilji:
– analizirati učinkovitost prostorskih
ukrepov po novem Zakonu o urejanju prostora (ukrepi priprave, urbanistična pogodba),
– možnosti in koncepti sektorskega planiranja in integralno prostorsko planiranje
na strateški in izvedbeni ravni,
– prostorski vplivi sektorskih politik – pričakovane spremembe prostora in napoved
posledične preobrazbe mestnega in podeželskega prostora,
– analizirati možnosti uporabe podatkov
o gospodarski javni infrastrukturi pri prostorskem načrtovanju,
– podrobnejša pravila urejanja prostora.
5.1.3. Prostorska politika
Cilj:
– opredeliti območja s skupnimi razvojnimi interesi in določiti natančne usmeritve
za njihov prostorski razvoj,
– izbor in analiza kriterijev kakovosti bivanja v mestih in naseljih ter priprava ukrepov za njihovo izboljšanje,
– analizirati sisteme financiranja komunalne infrastrukture na ravni države in občin
z okoljskih, finančnih in razvojnih vidikov,
– raziskovalne podlage za strategijo
gradnje stanovanj do leta 2020,
– določiti kriterije dobre gradbene prakse na področju tehnične kakovosti stanovanjske gradnje (koncept ocenjevanja stavb
v okviru Znaka kakovosti v graditeljstvu).
5.1.4. Zemljiška politika
Cilj:
– primerjalna analiza ukrepov zemljiške
politike v regiji Alpe Jadran,

– vrednotenje ekonomskih učinkov projektov lokalne komunalne infrastrukture na
razvoj urbanih zemljišč,
– raziskovalne podlage za strategijo razvoja komasacij urbanih zemljišč,
– regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991-2002,
– analiza možnosti uporabe javnih podatkov o nepremičninah kot osnova za oblikovanje zemljiške politike.
Področje:
5.2. Varstvo pred naravnimi nesrečami
Raziskovalne teme:
5.2.1. Oblikovanje scenarijev podnebnih
sprememb v Sloveniji
Cilj:
– na osnovi razpoložljivih orodij in podatkov izdelati scenarij podnebnih sprememb na območju podnebno raznolike Slovenije. Scenariji se bodo uporabljali pri ocenjevanju podnebno pogojenih naravnih nesreč kot so suša, pozeba, požari v naravi,
pomanjkanje pitne vode, ipd. Na ta način
izdelati model za ocenjevanje ogroženosti z
vremensko pogojenimi naravnimi nesrečami v prihodnosti.
5.2.2 Ocena ogroženosti zaradi zemeljskih plazov
Cilji:
– razvoj računalniško podprtega informacijskega sistema o plazovih kot podpora
odločitvam pri načrtovanju preventivnih
ukrepov, intervencijah in drugih operativnih
dejavnostih v primeru proženja plazov,
– novelacija baze podatkov GIS_UJME.
5.2.3 Ogroženost s snežnimi plazovi
Cilji:
– oblikovati sistem podatkovnih virov o
snežnih plazovih v RS,
– oceniti ogroženost s snežnimi plazovi
v RS in učinkovitosti ukrepov zaščite in reševanja ob povečani ogroženosti s snežnimi plazovi na vzorčni občini Bovec.
Težišče 6 – Celostni razvoj na področju
varnosti živil, zdrave prehrane ter razvoja
podeželja
Težišče je prednostno namenjeno raziskavam za spremljanje in oblikovanje celostnega in trajnostnega razvoja kmetijstva ter
podeželja z zagotavljanjem pridelave in predelave varne in zdrave hrane. Raziskave naj
prispevajo h krepitvi konkurenčnosti celotne agroživilske verige, dvigu blaginje podeželskega prebivalstva, vendar ne na škodo,
temveč v podporo dviga kakovosti in varnosti hrane ter zdravja rastlin, živali in ljudi.
Podprte so raziskave, ki prispevajo k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij, ter k novi organiziranost in k splošnemu
in uravnoteženemu dvigu ekonomske učinkovitost kmetijstva in živilsko-predelovalne
industrije.
Razpisana področja in teme v okviru težišča so naslednje:
Področje:
6.1. Kmetijstvo
Raziskovalne teme:
6.1.1. Konkurenčnost agroživilstva
Cilji:
– razviti modele vertikalnih integracij
kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije,
– opredeliti tržne možnosti posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil (geograf-
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sko poimenovanje, višja kakovost, tradicionalni ugled),
– opredeliti javni interes pri vprašanju
ekonomije obsega in lastništva živilsko-predelovalne industrije,
– pripraviti koncept informacijskega sistema za živilsko-predelovalno industrijo,
– oceniti različne vidike varnosti in zdravja pri delu v kmetijstvu,
– ovrednotiti možnosti izkoriščanja proizvodnega potenciala slovenskega kmetijstva ob prevzemu ukrepov SKP (kvote in
referenčne količine),
– razviti modele ekonomsko učinkovitejše organiziranosti kontrole in proizvodnje v
živinoreji,
– opredeliti možnosti racionalizacije dela javnih služb v kmetijstvu in gozdarstvu.
6.1.2. Varstvo okolja in pridelava hrane
Cilji:
– opredeliti kmetijske in okoljske kazalce izvajanja kmetijsko okoljskih ukrepov,
– analizirati obstoječi monitoring na področju stanja okolja, habitatih in biotski raznovrstnosti,
– razviti model spremljanje stanja tal, voda, rastlinskih in živalskih vrst za potrebe
izvajanja kmetijsko okoljskih ukrepov,
– razviti metode in opraviti ocene ekološkega stanja površinskih vodnih teles v skladu z direktivo EU o skupni politiki do voda,
– opredeliti stanje ohranjenosti ogroženih kmetijskih habitatov z visoko biotsko raznovrstnostjo,
– izdelati predlog kodeksa dobre kmetijske prakse s poudarkom na varovanju tal,
podtalnice in zraka ter pridelovanju varne
hrane,
– ovrednotiti normativni sistem in opredeliti možne javne modele varovanja kmetijskih zemljišč,
– problematika sobivanja domačih in divjih živali in predlogi sistemov zaščite,
– oceniti vpliv ribogojnic na rečni ekosistem.
6.2. Varnost hrane
Raziskovalne teme:
6.2.1. Zagotavljanje varne in kakovostne
hrane ter zdrava prehrana
Cilji:
– ovrednotiti kakovost mesa slovenskega porekla z vidika zdrave in okusne hrane,
– razviti nove preskusne metode za določanje dodatkov v krmi,
– razviti nove preskusne metode za določanje potvorb v kmetijskih pridelkih oziroma živilih,
– ovrednotiti selekcijske programe v reji
domačih živali in njihov vpliv na kakovost
proizvodov,
– oceniti vpliv reje na zdravje domačih
živali in kakovost proizvodov,
– ovrednotiti prehransko košarico iz vidika javnega zdravja,
– razviti tehnologije pridelave in predelave hrane za izboljšanje zdravja ljudi.
Težišče 7 – Mednarodni odnosi in nacionalna varnost
Težišče je prednostno namenjeno raziskavam za oblikovanje in spremljanje mednarodne in varnostne politike, zlasti na področju mednarodnih odnosov in integracij,
ter notranje varnosti vključno z obrambo
pred naravnimi nesrečami. Namenjeno je
tudi raziskavam o povezanosti mednarodne-
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ga političnega položaja Slovenije in njene
gospodarske konkurenčnosti ter o materialnih in nematerialnih stroških in koristih vključevanja v mednarodne integracije.
Cilji težišča so zato pridobiti informacije,
ki bi jih državne institucije lahko uporabile
za oblikovanje ustreznih politik pospeševanja konkurenčnosti RS v kontekstu delovanja v mednarodni skupnosti in splošnega
zagotavljanja nacionalne varnosti. Glede na
to, da nacionalne varnosti ne moremo zagotoviti brez upoštevanja mednarodnega
okolja, je izhodiščna strukturiranost ciljev
takšna, da na prvo mesto postavlja mednarodne vidike obravnavanih vsebin. Na drugem mestu pa je pomemben tudi obrambno-varnostni vidik.
Razpisana področja in teme v okviru težišča so naslednje:
Področje:
7.1. Obramba
Raziskovalne teme:
7.1.1. Slovenska vojska v mirovnih operacijah – ponovitvena študija
Cilji:
– identificirati neskladja med zahtevami
mednarodnih varnostnih organizacij ter sposobnostmi Slovenske vojske za sodelovanje v različnih oblikah multilateralnega vojaškega sodelovanja,
– oceniti prispevek Slovenske vojske v
mednarodnih mirovnih operacijah kot oblike povečevanja mednarodne razpoznavnosti in konkurenčnosti Slovenije v mednarodnih varnostnih organizacijah,
– predlagati izhodišča za skupne priprave vseh ustanov slovenske družbe, katerih
delo je vsaj delno povezano tudi z mednarodnimi mirovnimi operacijami,
– opredeliti koncept informacijskega sistema o sodelovanju Slovenske vojske, Slovenske policije, nevladnih organizacij ter
drugih morebitnih akterjev v mirovnih operacijah,
– razviti kriterije, po katerih bi bilo možno meriti uspešnost Slovenske vojske v mirovnih operacijah,
– opredeliti pomen različnih motivacijskih dejavnikov za sodelovanje vojakov v
mirovnih operacijah, posebej v fazi priprav,
v fazi izvajanja operacije, po povratku v domovino ter ob ponovnem odhodu v mirovno
operacijo,
– opredeliti potencialne programe reintegracije v delovno in socialno okolje po
končani mirovni operaciji,
– oceniti potencialni vpliv sodelovanja
vojakov in enot Slovenske vojske v mirovnih
operacijah na prihodnje rekrutiranje poklicnih vojakov za Slovensko vojsko.
Težišče 8 – Narodna identiteta, pluralnost in mednarodne integracije
Težišče je prednostno namenjeno raziskavam za oblikovanje in spremljanje
ohranjanja nacionalne identitete v multikulturni družbi ob soočanju s procesi
evropske integracije in globalizacije. V
tem kontekstu se izpostavljajo po eni strani vprašanja manjšin, izseljenstva in migracij, po drugi pa tudi razmerja med tradicionalno kulturo in novimi kulturnimi iniciativami, vezanimi na urbane kulturne
prostore.
Razpisana področja in teme v okviru težišča so naslednje:
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Področje:
8.1. Kulturna in narodna identiteta
Raziskovalne teme:
8.1.1. Stanje arhivskega, muzejskega in
knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih po svetu
Cilj:
– ugotoviti stanje arhivov, muzejev oziroma knjižnic arhivov med izseljenskimi skupnostmi na terenu,
– izdelati raziskovalno podporo pri oblikovanju oziroma ohranjanju in delovanju arhivsko-muzejsko-knjižničnih informacijskih
centrov v središčih slovenskega izseljenstva.
8.1.2. Varovanje in inventarizacija
kulturne dediščine v zamejstvu
Cilji:
– vzpostavitve trajnega sistema varovanja
in inventarizacije kulturne dediščine v
zamejstvu z vidika pomena obstoja narodne
identitete znotraj mednarodnih integracij.
8.1.3. Raziskave romskih narečij za kodifikacijo romskega jezika
Cilj:
– razviti metode za kodifikacijo romskega jezika (podlaga za nastanek slovnice in
slovarja romskega jezika) in možnost njegovega poučevanja v šolah, zadovoljevanje
kulturnih potreb in uresničevanje kulturnih
pravic romske skupnosti v RS.
8.1.4 Odnos javnosti do kulture in kulturne ponudbe
Cilj:
– javnomnenjska raziskava o odnosu javnosti do kulture in kulturne ponudbe z interpretacijo rezultatov,
– opredeliti možnosti vzpostavitve sistema kontinuiranega spremljanja javnega
mnenja v zvezi s kulturo in kulturno ponudbo.
8.1.5 Javne radiodifuzne organizacije
Cilj:
– primerjalna analiza evropske zakonodaje o javnih radiodifuznih organizacijah z
vidika zagotavljanja pluralnosti in neodvisnosti medijev, analiza programske strukture
javnih radiodifuznih postaj z vidika zagotavljanja pluralnosti in neodvisnosti medijev.
Težišče 9 – Informacijska družba
Težišče je prednostno namenjeno raziskavam za spremljanje in predvidevanje razvoja informacijske družbe ter raziskavam za
pomoč pri oblikovanju politik za razvoj in
obvladovanje informacijske družbe, zlasti na
področju infrastrukture in tehnologije, trga
dela, izobraževanja in socialne povezanosti, razvoja demokracije, kulture in uprave
ter oblikovanja uporabniku prijazne informacijske družbe, ki bo konkurenčna na evropskem in svetovnem trgu. Enakovredno bodo podprte nove tehnološke rešitve v komunikacijskih in informacijskih tehnologijah.
Razpisana področja in teme v okviru težišča so naslednje:
Področje:
9.1. Razvoj in prenos tehnologij
Raziskovalne teme:
9.1.1. Tehnološka infrastruktura s poudarkom na tehnologijah GRID
Cilj:
– razviti napredne tehnologije s poudarkom na optimalnem izkoriščanju obstoječih
virov (v skladu s prednostnimi opredelitvami
raziskovalnega programa EU IST).

9.1.2. Govorne tehnologije
Cilj:
– razviti in aplicirati jezikovne vire v elektronski obliki z namenom simultanega prevajanja slovenskega govora v druge jezike,
– razviti avtomatsko razpoznavanje in sintezo govora s poudarkom na razvoju in uporabi baz izgovorjav.
9.1.3. Metodologija razvoja integriranih
informacijskih rešitev v konvergenčnem
okolju
Cilj:
– razviti nove metodološke pristope za
razvoj integralnih rešitev.
Področje:
9.2. Informacijska podpora vsebinam na
področju kulture
9.2.1. Informatizacija na področju kulturne dediščine
Cilj:
– razvoj koncepta e-poslovanja, zbiranje
in urejanje podatkov o kulturni dediščini,
razvijanje zavesti javnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
a) Na razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična oseba, ki je vpisana v evidenco Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni dejavnosti in predpisi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
Odgovorni nosilec projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta predpisane z 29. členom Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti.
b) Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu
navedene samostojne priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora biti usklajena s temeljnimi
principi in cilji Ciljnega raziskovalnega programa
»Konkurenčnost
Slovenije
2001-2006«, določenih v Izhodiščih Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«.
Izhodišča Ciljnega raziskovalnega programa
»Konkurenčnost
Slovenije
2001-2006« so sestavni del razpisne dokumentacije.
c) V postopku za izbor projektov bodo
obravnavane prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila, ki prispejo na Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport v roku, določenem s tem
razpisom.
Nepravočasno in nepravilno označenih
prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
V. Osnovna merila za izbor projektov
Merila za izbor projektov so:
– kakovost prijave z vidika splošne kakovosti predloga projekta in projektne skupine (interdisciplinarnost vsebin raziskovalnega načrta, medinstitucionalno sestavljena projektna skupina, utemeljenost predloga projekta in prikaz uporabnih pričakovanih
rezultatov, raziskovalne reference projektne
skupine, ter reference skupine glede na njeno učinkovitost pri prenosu in uveljavljanju
znanja za gospodarski in družbeni razvoj
države),
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– primernost prijave glede na razpisane teme v okviru posameznih programov
(skladnost prijave s cilji programa ob upoštevanju dispozicije za posamezno težišče
CRP in upoštevanju spremenjenega pomena razvojnih dejavnikov v domačem in mednarodnem okolju),
– izvedljivost projekta (časovna opredelitev projekta, stroški projekta, usposobljenost in opremljenost projektne skupine).
Vrednotenje meril je sestavni del projektne dokumentacije.
Prijave bodo ocenjevane s pomočjo ekspertskega sistema v skladu z določili Pravilnika.
VI. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jih za izvajanje izbranih projektov namenja Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport in ostali financerji, je po posameznih težiščih naslednja:
Težišče 1: 176,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport: 105,000.000 SIT,
– Ministrstvo
za
gospodarstvo:
58,200.000 SIT,
– Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj: 6,400.000 SIT,
– Ministrstvo za promet: 3,200.000
SIT,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano: 3,200.000 SIT.
Težišče 2: 36,650.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport: 16,700.000 SIT,
– Ministrstvo za notranje zadeve:
7,250.000 SIT,
– Ministrstvo za pravosodje: 9,000.000
SIT,
– Državni zbor Republike Slovenije:
2,000.000 SIT,
– Državni svet Republike Slovenije:
1,000.000 SIT,
– Ministrstvo za zunanje zadeve:
700.000 SIT.
Težišče 3: 99,750.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport: 90,750.000 SIT,
– Ministrstvo
za
gospodarstvo:
1,500.000 SIT,
– Ministrstvo za zdravje: 3,000.000
SIT,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo: 2,500.000 SIT,
– Ministrstvo za kulturo: 2,000.000
SIT.
Težišče 4: 28,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport: 10,000.000 SIT,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo: 6,000.000 SIT,
– Ministrstvo za promet: 12,000.000
SIT.
Težišče 5: 187,600.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport: 80,000.000 SIT,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo: 93,600.000 SIT,
– Ministrstvo za kulturo: 500.000 SIT,
– Ministrstvo za obrambo: 13,500.000
SIT.
Težišče 6: 200,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport: 96,000.000 SIT,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano: 100,000.000 SIT,

– Ministrstvo za zdravje: 4,000.000
SIT.
Težišče 7: 13,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport: 5,000.000 SIT,
– Ministrstvo za obrambo: 8,000.000
SIT.
Težišče 8: 24,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport: 12,000.000 SIT,
– Ministrstvo za zunanje zadeve:
5,500.000 SIT,
– Ministrstvo za kulturo: 6,500.000 SIT.
Težišče 9: 129,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport: 63,000.000 SIT,
– Ministrstvo za informacijsko družbo:
65,000.000 SIT,
– Ministrstvo za kulturo: 1,000.000 SIT.
VII. Časovni okvir in roki za izvedbo programa
Projekti se razpisujejo za obdobje od
1. 10. 2003 do 30. 9. 2006. Trajanje posameznih projektov bo določeno na podlagi evalvacije prijav.
VIII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve ter opremljenost prijav
Ne glede na način prenosa morajo prijave prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, najkasneje do ponedeljka,
25. 8. 2003 do 14. ure.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava
na razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih
projektov »CRP KS 2001-2006«,
– naslov Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport,
– naslov prijavitelja.
IX. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo 26. 8. 2003 ob
9. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport (III. nadstropje, Trg OF
13, Ljubljana).
X. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji projektov bodo obveščeni o
izbiri v roku 45 dni od zaključka razpisa.
XI. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo:
– prijavni obrazci z navodili za njihovo
izpolnjevanje,
in priloge:
– izhodišča Ciljnega raziskovalnega
programa
»Konkurenčnost
Slovenije
»2001-2006« (priloga 1),
– podrobnejša predstavitev ciljev po posameznih temah (priloga 2),
– vzorec pogodbe (priloga 3),
– vrednotenje meril (evalvacijski list projektnih prijav) (priloga 4)
dvignejo zainteresirani prijavitelji od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
pri vratarju Ministrstva šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Razpis in razpisna dokumentacija bo od
dneva objave razpisa na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport: http://www.mszs.si/.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
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Ljubljana, oziroma na telefonu 478-46-24
(Aljana Pogačnik).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za promet
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za informacijsko družbo
Služba vlade Republike Slovenije
za strukturno politiko in
regionalni razvoj
Državni zbor Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije
Urad za makroekonomske analize
in razvoj
Ob-97384
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje objavlja RRA Mura,
Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju z Mrežnim pomurskim
podjetniškim inkubatorjem, podjetjem za
pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o.
ter SKB Banko d.d. Ljubljana, PE Murska
Sobota in Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene kreditiranju »inkubirancev«
v Mrežnem pomurskem podjetniškem
inkubatorju, podjetju za pospeševanje
podjetništva v Pomurju d.o.o.
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
102,000.000 SIT, za katere bo RRA Mura
Garancijska shema za Pomurje dodeljevala
garancije v višini do 80% kreditnega zneska, vendar garancija ne more presegati
zneska 45.500 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Krediti:
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo proizvodna podjetja znaša 15,000.000 SIT, v izjemnih primerih do
20,000.000 SIT;
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo storitvena podjetja znaša
5,000.000 SIT;
– obrestna mera za kredite znaša TOM
+ 1,5%;
– doba vračanja kredita je do največ 5
let, moratorij na odplačilo glavnice 6 mesecev.
2.2. Garancije:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure Garancijske sheme za Pomurje hkrati
z vlogo za kredit;
– garancija RRA Mure Garancijske sheme za Pomurje se lahko odobri do višine
80% kreditiranega zneska, vendar ne more
presegati zneska 45.500 EUR;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mura GS za Pomurje s poroki na podlagi notarskega sporazuma.
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3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa opreme-osnovnih sredstev;
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– so vključena v Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o.;
– med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev;
– za zavarovanja kredita z garancijo RRA
Mura GS za Pomurje, morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske sheme za Pomurje.
5. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca »Krediti/Garancije – vloga – »inkubator«, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Lendavska 5/a, tel.
02/534-80-22.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo na Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Lendavska 5/a v
dveh izvodih.
6. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 12. 2003.
7. Obravnava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni
predvidoma v 15 dneh od obravnave na
komisiji in sklepa kreditnega odbora poslovne banke.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
8. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci na:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Lendavska 5/a, tel.
02/534-80-22.
Kontaktni osebi:
– Marko Močnik,
– Feri Gönc.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.
Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Mrežni pomurski podjetniški
inkubator,
podjetje za pospeševanje
podjetništva v Pomurju d.o.o.
Ob-97476
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za pospeše-
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vanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št.
63/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03)
javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij v
Mestni občini Ljubljana
1. Neposredni uporabnik: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov skupnih strateških razvojnih programov (v nadaljevanju: skupni programi) podjetij.
a) MOL bo prejemnikom sofinancirala
upravičene stroške za: pripravo in izvedbo
skupnih programov povezovanj podjetij v
grozde.
b) Kot upravičeni stroški se štejejo stroški:
– svetovanje pri pripravi skupnih programov za povezovanje malih podjetij v višini
do 50% stroškov svetovanja,
– svetovanje in razširjanje specifičnega
znanja za potrebe izvajanja skupnih programov v višini do 50% stroškov svetovanja in
razširjanja znanja,
– posebno usposabljanje podjetnikov in
zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih
programov v višini do 45% stroškov usposabljanja,
– promocijo proizvodov in storitev pri prvi predstavitvi skupnih programov na določenem sejmu ali razstavi v višini do 50%
stroškov promocije.
c) Pogoji sodelovanja
Upravičenci za sofinanciranje so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah, ki:
– imajo sedež v MOL,
– imajo manj kot 50 zaposlenih,
– imajo letni promet, ki je manjši od
7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR.
Upravičenec, ki je gospodarska družba,
mora biti neodvisno podjetje.
Neodvisno podjetje je gospodarska
družba, v kateri posamezna gospodarska
družba ali povezana družba, ki ne ustreza
pogojem za majhna in srednje velika podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti
delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvajajo aktivne lastniške politike.
MOL bo sofinancirala skupne programe,
ki jih izvajajo najmanj tri povezana podjetja,
s sedežem v Ljubljani in vsaj ena razvojna
institucija:
– ki so sklenila dogovor o sodelovanju
pri skupnem programu,
– ki so določila nosilno podjetje, ki v
imenu skupine nastopa kot predlagatelj vloge in pogodbena stranka.
Do sofinanciranja skupnega programa
niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,

– sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo in
ribištvo.
MOL bo sofinancirala pripravo in izvedbo programa povezovanja podjetij za en turistični grozd, ki bo združeval večino akterjev, ki sodelujejo pri oblikovanju celovitega
turističnega produkta (komplementarne storitvene dejavnosti s področja gostinske ponudbe, nastanitve, trgovine, prevoza, organizacije kongresov in prireditve itd.) ter pospeševanju prodaje le-tega.
Skupna višina vseh prejetih pomoči iz
proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti ne sme preseči zgornje meje pomoči, določene v Uredbi o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnosti ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
d) Merila za izbor projektov
1. Utemeljenost projekta – 70%:
– poslovni načrt programa (plan aktivnosti, terminski plan, realnost izvedbe, pričakovani rezultati in učinek na razvoj …),
– vodenje in upravljanje projekta,
– predstavitev podjetij in institucij povezanih v skupne programe,
– vizija sodelovanja,
– predvideni učinki povezovanja (dodana vrednost, število novih delovnih mest,
razširitev tržišč, uvedba RTDI aktivnosti),
– uporaba informacijskih orodij in tehnologij,
– vključenost projekta v razvojne programe Mestne občine Ljubljana,
– mednarodno povezovanje,
– usklajenost z nacionalno in EU politiko,
– izvirno slovensko poimenovanje programa povezovanja podjetij.
2. Finančna konstrukcija – stroški, preglednost finančne konstrukcije – 30%.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov
znaša 40,000.000 SIT. Sredstva bremenijo
proračunsko postavko 049009, konto
410299 proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003.
Sofinanciranje bo znašalo do največ
50% upravičenih stroškov programa (do
50% upravičenih stroškov svetovanja in promocije, do 45% upravičenih stroškov posebnega usposabljanja).
4. Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje
Prejemnik sredstev mora najkasneje do
15. 11. 2003 izstaviti zahtevek za nakazilo
sredstev skupaj z zahtevanimi prilogami.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolne vloge, skladne z navodili iz razpisne dokumentacije, morajo biti dostavljene na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem,
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, do vključno
25. 8. 2003 (velja poštni žig do vključno
22. 8. 2003 ali oddaja vlog v Mestni občini
Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3, soba 411/IV.
nad., najkasneje do 25. 8. 2003, do
12. ure). Vloge morajo biti oddane v zaprti
ovojnici na kateri mora biti vidna oznaka:
“Ne odpiraj – vloga na razpis Spodbujanje
povezovanja podjetij” ter navedena številka
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objave razpisa v Uradnem listu RS, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in
pomanjkljivo izpolnjenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem brez
možnosti nadaljevanja v ocenjevalnem postopku.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo
27. 8. 2003.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku najkasneje 45 dni od
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
Mestni občini Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3,
Ljubljana, pri Saši Dijak (tel. 01/306-43-00,
e-pošta: sasa.dijak@ljubljana.si) ali na internet naslovu http:www.ljubljana.si (oddelek
za gospodarske dejavnosti in turizem).
Za dodatne informacije o javnem razpisu
se izključno pisno obrnite na naslov Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske
dejavnosti in turizem, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Ob-97222
Na podlagi 6. in 20. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Vrhniki, Naš časopis, št. 295, z dne 30. 6. 2003 ter sklepa župana št. 12/4-40300-0036-03 z dne
11. 6. 2003, objavlja Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
javni razpis
za sofinanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Vrhnika za leto 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev
a) Pravico do kandidiranja za sredstva iz
tega razpisa imajo kmetijska gospodarstva
na območju Občine Vrhnika in druge fizične ter pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske
prakse in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Občini Vrhnika ter pravne osebe, ki
izvajajo ukrepe iz tega pravilnika, ne glede
na sedež, če ni pri posameznem ukrepu v
tem pravilniku drugače določeno.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju
Občine Vrhnika.
b) Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vrhnika so predvidena za
naslednje namene:
1. Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje
1. Ohranjanje kmetijske proizvodnje
1.1. Živinoreja
1.1.1. Izboljšanje genetskega potenciala
v živinoreji – umetno osemenjevanje
Višina pomoči;
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic,
vendar največ 3.000 SIT na govejo plemenico;

– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kakovostnih plemenjakov za rejce, ki imajo koncesijo za osemenjevanje,
vendar največ 3.000 SIT na govejo plemenico.
Upravičenci:
– veterinarji in veterinarski zavodi ter rejci, ki imajo koncesijo za osemenjevanje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji, kateremu mora biti priložen seznam kmetov, pri katerih
se je opravila storitev;
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun
o nakupu semena;
– umetno osemenjujejo se samo goveje
plemenice, katerih lastniki imajo stalno prebivališče v Občini Vrhnika.
Višina razpoložljivih sredstev: 3,000.000
SIT.
1.2. Rastlinska pridelava
1.2.1. Integrirana pridelava zelenjave in
jagodičevja
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov kontrole
integrirane pridelave rastlin s strani pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
Višina razpoložljivih sredstev: 400.000
SIT.
1.2.2. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov kontrole
ekološke pridelave rastlin s strani pooblaščene organizacije,
– do 12% upravičenih stroškov investicije do višine 1,000.000 SIT za stroške arhitektov, inženirjev, svetovanje in študije izvedljivosti,
– do 40% upravičenih stroškov investicije do višine 1,000.000 SIT za material, potreben za preureditev gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali
(v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi
in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 31/01).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– zemljiškoknjižni izpisek in posestni list
ali najemno pogodbo,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– dokazilo, da je kmetija oziroma nosilec pridelave vključen v Združenje za ekološko kmetovanje,
– ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna v primeru preureditve gospodarskih objektov (gradbeno dovoljenje, priglasitev...),
– finančni načrt,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
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Višina razpoložljivih sredstev: 400.000
SIT.
2. Urejanje kmetijskih zemljišč
2.1. Male melioracije
Namen ukrepa
Namen ukrepa je vzpodbujanje izvedbe
manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: krčenje drevesne
zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov (strojne
ure in stroški materiala) za krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena,
odstranjevanje kamenja in drenažiranje
kmetijskih zemljišč vendar največ 70.000
SIT na upravičenca.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– program del, ki ga potrdi pristojna
kmetijska svetovalna služba,
– izjavo o izbiri izvajalca,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je
razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih zemljišč,
– najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih bo izveden ta ukrep.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,500.000
SIT.
2.2. Ureditev nekategoriziranih poljskih
poti in kolovozov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je ureditev nekategoriziranih poljskih poti in kolovozov z namenom
izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov za material in strojne ure za ureditev poljskih poti in
kolovozov, vendar največ 150.000 SIT na
upravičenca.
Upravičenci
– krajevne skupnosti na območju Občine Vrhnika.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti oziroma kolovoza s pisnimi soglasji lastnikov zemljišč ob
poti oziroma kolovozu in navedbo izvajalca
ter davčno številko lastnikov zemljišč,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe.
Višina razpoložljivih sredstev: 673.000
SIT.
2.3. Urejanje zaraščenih zemljišč na Barju
Namen ukrepa
Namen ukrepa je preprečevati zaraščanje zemljišč na Barju, na katerih se opravlja
kmetijska dejavnost, tako da bo možna njihova izraba z oranjem, košnjo ali pašo.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov (strojne
ure) za urejanje zaraščenih zemljišč, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost.
Upravičenci
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo urejanje zaraščenih zemljišč.
Pogoji za pridobitev pomoči
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– mnenje kmetijsko svetovalne službe,
– soglasje lastnika oziroma zemljiškoknjižni izpisek ter davčno številko lastnikov
zemljišč,
– kopija katastrskega načrta,
– račun za izvedena dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,300.000
SIT.
2.4. Čiščenje, košnja jarkov ter kolovozov in kopanje jarkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti boljše izkoriščanje slabih zemljišč, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost in preprečevanje zaraščanja. Izvajanje tega ukrepa zagotavlja
dolgoročno preživetje kmetij na Barju.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov izvedenih del.
Upravičenci:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo kopanje, čiščenje in košnjo jarkov ter kolovozov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta na kateri
se označi jarek oziroma kolovoz, kjer se bo
izvajal ukrep,
– predračun za dela, ki se bodo izvajala,
– seznam lastnikov oziroma uporabnikov
zemljišč, na katerih se bo izvajal ukrep ter
davčna številka lastnika oziroma uporabnika zemljišč,
– mnenje kmetijsko svetovalne službe.
Višina razpoložljivih sredstev: 2,098.000
SIT.
3. Izobraževanje na področju kmetijstva
3.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se
za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja verificiranih izvajalcev izobraževanja kot so: preizkusi znanja iz varstva rastlin, usposabljanje
iz varstva pri delu, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste
dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij, izvedba ostalih strokovnih predavanj, seminarjev
in strokovnih ekskurzij.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za posamezen program izobraževanja, vendar
največ do višine 50.000 SIT za posamezen
program izobraževanja.
Upravičenci:
– kmetijsko svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– načrt usposabljanja in izobraževanja,
potrjen s strani pristojnega organa občinske uprave, ki mora vključevati vrsto in vsebino usposabljanja oziroma izobraževanja,
predviden rok izvedbe ter predvideno število udeležencev,
– potrdilo o udeležbi.
Višina razpoložljivih sredstev: 500.000
SIT.
4. Subvencioniranje obrestnih mer pri
kreditih in zavarovalnih premijah
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4.1. Subvencioniranje zavarovalnih premij za zavarovanje pred slano, točo, zmrzaljo, dežjem in sušo
Namen ukrepa
Namen ukrepa je subvencioniranje zavarovalnih premij za zavarovanje pred slano, točo, zmrzaljo, dežjem in sušo pri intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin in sicer za najmanj 1ha poljščin in najmanj 10 a
vrtnin.
Višina pomoči:
– do 50% zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci priložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– zemljiškoknjižni izpisek.
Višina razpoložljivih sredstev: 100.000
SIT.
4.2. Subvencioniranje obrestnih mer pri
kreditih
Namen ukrepa
Vzpodbujanje strukturnih sprememb in
kmetij, uvajanje novejših tehnoloških rešitev
in tehnologij na kmetijah, gradnja in obnova
hlevov, prostorov za skladiščenje gnoja in
gnojevke, gradnja in obnova objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo kmetijskih
pridelkov ter pripadajoče opreme.
Višina pomoči:
– do višine 2,5% realne obrestne mere
do višine kredita 10,000.000 SIT za kredite za investicije, ki se bodo začele v letu, za
katero se dodeljujejo proračunska sredstva.
Delež pomoči ne sme presegati 50% obresti kredita. Pomoč se dodeli za celotno obdobje kredita, od sklenitve kreditne pogodbe dalje, vendar največ za 10 let.
Pogoji za pridobitev pomoči
– sklenjena kreditna pogodba,
– kopija dokumentacije, ki je potrebna
za izvedbo investicije,
– pisna izjava upravičenca, da obrestna
mera za kredit, za katerega zaproša za subvencioniranje obrestne mere, še ni bila subvencionirana iz sredstev, navedenih v 5. členu tega pravilnika.
Odobrena subvencija se nakaže na račun banke, s katero je upravičenec sklenil
kreditno pogodbo v enkratnem znesku. Tehničen postopek nakazil se dogovori s posameznimi bankami.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,400.000
SIT.
5. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah in
društvena dejavnost
5.1. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni
ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva
zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o članstvu v čebelarskem
društvu.

Višina razpoložljivih sredstev: 300.000
SIT.
5.2. Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti Zakona o kmetijstvu (Ur. l.
RS, št. 54/00), Uredbo 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).
Višina pomoči:
– sofinancira se do 35% upravičenih
stroškov za investicije za posamezne vrste
dopolnilnih dejavnosti, ki se bodo začele v
letu, za katero se dodeljujejo proračunska
sredstva (gradbena in obrtniška dela ter
stroški materiala).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– prednost pri sofinanciranju imajo naložbe v klanje živali in predelavo mesa na kmetiji, predelavo mleka ter turizem na kmetiji,
– prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka,
– če upravičenci uveljavljajo sredstva za
ta ukrep, ne morejo koristiti sredstev za subvencioniranje obrestne mere za isto investicijo.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za poseg, za katerega
gradbeno dovoljenje ni potrebno),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če leta še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Višina razpoložljivih sredstev: 400.000
SIT.
5.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev
(razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno
ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
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– potrdilo o registraciji društva.
Višina razpoložljivih sredstev: 300.000
SIT.
6. Gozdarstvo
6.1. Gozdne vlake
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti obnovo ali
izgradnjo gozdne vlake.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov obnove
oziroma izgradnje gozdne vlake (strojne ure
in material).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– mnenje Zavoda za gozdove,
– mapno kopijo z vrisanim posegom,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– program obnove oziroma izgradnje
gozdne vlake s finančno konstrukcijo.
Višina razpoložljivih sredstev: 500.000
SIT.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: vrednost sredstev javnega razpisa je
12,871.000 SIT.
4. Obdobje v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: sofinancirajo se
programi, ki se bodo izvedli v letu 2003.
Sredstva niso prenosljiva.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2003.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vlagatelji
morajo vloge oddati najkasneje 10. 9.
2003.
6. Dokumentacija, ki jo morajo vlagatelji
priložiti vlogi
Vlagatelj mora priložiti vlogi naslednjo dokumentacijo:
– podatke o vlagatelju (naziv, naslov ali
sedež...),
– potrdilo o stalnem prebivališču za fizične osebe,
– izpis iz registra za pravne osebe,
– jasno opredeljen predmet javnega razpisa, za katerega želijo pridobiti sredstva,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in meril iz javnega razpisa,
– ostalo dokumentacijo zahtevano v javnem razpisu,
– davčno številko,
– številko transakcijskega računa.
7. Način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, kot priporočeno pošiljko najkasneje z datumom 10. 9. 2003 ali v Oddelku za finance Občine Vrhnika, Tržaška
cesta 1, 1360 Vrhnika, najkasneje do 11.
ure istega dne.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Predložene vloge morajo biti v zaprti kuverti, ki mora biti v spodnjem levem kotu
opremljena s pripisom “Ne odpiraj – javni
razpis – kmetijstvo”.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo komisija opravila do 18. 9. 2003. Odpiranje ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Občinska uprava v roku 8 dni od odpiranja ponudb pozove vse vlagatelje, katerih
vloge so bile nepopolne, da jih dopolnijo v

roku 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavrženju je v
roku 15 dni od prejema možna pritožba. O
pritožbi odloči župan.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 30 dni po preteku rokov
za pritožbe.
10. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Oddelek za finance
(Marta Lenarčič, Nina Vertot), v času uradnih ur – ponedeljek, torek, petek od 7.30
do 11.30 in sreda od 7.30 do 11.30 ter od
13.30 do 16.30, od dneva objave javnega
razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb.
11. Dodatne informacije: vse informacije
v zvezi z javnim razpisom so na voljo na
sedežu Občine Vrhnika, Oddelek za finance, ali po tel. 755-54-31 – kontaktna oseba Marta Lenarčič.
Občina Vrhnika
Ob-97345
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št.
12/03) in sklepa Občinskega sveta občine
Brežice, št. 466-61/02 z dne 30. 5. 2003
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) etažni poslovni prostor št. 1, ki v naravi predstavlja trgovino z neživili v pritličju
poslovne stavbe Cesta prvih borcev 11, Brežice, skupne površine 66,68 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na parc. št.
696, k.o. Brežice, ZKV E 216/2. Izklicna
cena za predmetno nepremičnino znaša
11,029.938 SIT;
b) etažni poslovni prostor št. 2, ki v naravi predstavlja pisarniške prostore v pritličju
poslovne stavbe Cesta prvih borcev 11, Brežice, v skupni izmeri 24,80 m2, s pripadajočim poslovnim zemljiščem na parc. št. 696
k.o. Brežice, ZKV E 216/2. Izklicna cena
znaša 4,706.444 SIT;
c) etažni poslovni prostor št. 3, ki v naravi predstavlja trgovino z neživili v pritličju
poslovne stavbe Cesta prvih borcev 11, Brežice, v izmeri 17,48 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 696 k.o.
Brežice, ZKV E 216/2. Izklicna cena znaša
3,317.284 SIT;
d) etažni poslovni prostor št. 4, ki v naravi predstavlja trgovino z neživili v pritličju
poslovne stavbe Cesta prvih borcev 11, Brežice, skupne površine 29,40 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na parc. št.
696 k.o. Brežice, ZKV E 216/2. Izklicna
cena je določena na 5,579.414 SIT;
e) etažni poslovni prostor št. 5, ki v naravi predstavlja trgovino z neživili v pritličju
poslovne stavbe Cesta prvih borcev 11, Brežice, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 696 k.o. Brežice, ZKV E
216/2. Izklicna cena znaša 7,577.060,71
SIT.
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2. Nepremičnine opisane pod 1. točko,
konkretno od alinee a do e, ki so predmet
tega razpisa se prodajajo zasedene z najemnikom, ki ima prednostno pravico nakupa. Najemna pogodba je sklenjena za nedoločen čas, z odpovednim rokom 12 mesecev.
Najemniki imajo priznane investicijske
vložke v najete nepremičnine, ki niso vračunani v izklicno ceno.
Za nakup nepremičnin so najboljši ponudniki, ki niso najemniki nepremičnin, kot
lastniki prevzamejo obveze, ki izhajajo iz najemnih pogodb ter morebitnih aneksov k
njim in morajo povrniti najemniku priznani
investicijski vložek.
3. Lastnik nepremičnine je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
4. Prodajalo se bo po sistemu “videno-kupljeno”.
5. Lastninska pravica za konkretni lokal
bo prenesena na kupca z dnem popolnega
plačila kupnine, določene v kupoprodajni
pogodbi.
6. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji in vse fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, samostojni podjetniki priglasitveni
list, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu.
Ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 5% od izklicne cene
na
TR
Občine
Brežice,
št.
01209-0100008385.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom.
Varščina bo neuspelim ponudnikom brez
obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb in obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
te objave do 12. ure, na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
8. Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji delovni dan po poteku razpisnega
roka v sejni sobi Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice ob 12. uri.
9. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena cena, rok plačila celotne kupnine in plačilni
pogoji.
10. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v petnajstih dneh po
uspešno zaključenem razpisu in poravnati
celotno kupnino v roku 8 dni od dneva
podpisa pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe v tem času ne sklene, izgubi pravico do vračila varščine. Varščina se zadrži
in pogodbo razveljavi tudi v primeru, če v
roku enega meseca po podpisu pogodbe
zbrani ponudnik ne poravna celotne kupnine.
11. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po plačilu celotne kupnine in stroškov.
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12. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane s
prenosom lastništva plača kupec.
13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerikolim ponudnikom sklenil pogodbo za nepremičnine iz
tega razpisa.
14. Vse informacije glede razpisa dobite
v Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
tel. 07/49-91-514 vsak dan od 8. do
14. ure, kontaktna oseba je Dragica Lazanski. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
prodajo nepremičnine – Cesta prvih borcev
11, in označen lokal pod zaporedno črko”.
Občina Brežice
Ob-97346
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št.
12/03) in sklepa Občinskega sveta občine
Brežice, št. 466-61/02 z dne 30. 5. 2003
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št. 1382, pripisana k vl. št.
47 k.o. Brežice – stan. stavba v izmeri 287
m2, poslovna stavba v izmeri 231 m2 in dvorišče v izmeri 1384 m2, ki v naravi predstavlja Veterinarsko bolnico v Brežicah, Prešernova c. 17/a, Brežice.
2. Nepremičnina, ki je predmet tega razpisa se prodaja zasedena z najemnikom, ki
ima prednostno pravico nakupa. Najemna
pogodba je sklenjena za nedoločen čas, z
odpovednim rokom 12 mesecev.
Za nakup nepremičnine je najboljši ponudnik, ki ni najemnik, v primeru sklenitve
kupoprodajne pogodbe prevzame vse prodajalčeve obveze, ki izhajajo iz najemne pogodbe ter morebitnih aneksov k njej.
3. Lastnik nepremičnine je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
4. Prodaja poteka po načelu “videno-kupljeno”.
5. Lastninska pravica za konkretno nepremičnino bo prenesena na kupca z dnem
popolnega plačila kupnine, določene v kupoprodajni pogodbi.
6. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji in vse fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, samostojni podjetniki priglasitveni
list, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu.
Ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 5% od izklicne cene
na
TR
Občine
Brežice,
št.01209-0100008385.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja po-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nudb. Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom.
Varščina bo neuspelim ponudnikom brez
obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb in obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
te objave do 12. ure, na naslov Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
8. Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji delovni dan po poteku razpisnega
roka v sejni sobi Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice ob 12. uri.
9. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena cena, rok plačila celotne kupnine in plačilni
pogoji.
10. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati celotno kupnino v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe v tem
času ne sklene, izgubi pravico do vračila
varščine. Varščina se zadrži in pogodbo razveljavi tudi v primeru, če v roku enega meseca po podpisu pogodbe zbrani ponudnik
ne poravna celotne kupnine.
11. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po plačilu celotne kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane s
prenosom lastništva plača kupec.
13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerikolim ponudnikom sklenil pogodbo za nepremičnine iz
tega razpisa.
14. Vse informacije glede razpisa dobite
v Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
tel. 07/49-91-514 vsak dan od 8. do
14. ure, kontaktna oseba je Dragica Lazanski. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
prodajo nepremičnine – Prešernova c. 17a,
Brežice”.
Občina Brežice
Ob-97347
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št.
12/03) in sklepa Občinskega sveta občine
Brežice, št. 466-61/02, z dne 30. 5. 2003
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št. 690 pripisana k vl. št.
198 k.o. Brežice – njiva v izmeri 23 m2,
stanovanjska stavba v izmeri 247 m2, dvorišče v izmeri 192 m2 in stavba v izmeri
131 m2, ki v naravi predstavlja poslovno-go-

stinski objekt na naslovu Cesta prvih borcev 15 v Brežicah.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 25,477.861,03 SIT.
2. Nepremičnina, ki je predmet tega razpisa se prodaja zasedena z najemnikom, ki
ima prednostno pravico nakupa. Najemna
pogodba je sklenjena za dobo 20 let z dvoletnim odpovednim rokom. Najemnik ima
priznan investicijski vložek v najete nepremičnine, ki ni vračunan v izklicno ceno.
Za nakup nepremičnin mora uspeli ponudnik, v primeru, da ni najemnik nepremičnin, kot novi lastnik prevzeti obveze, ki
izhajajo iz najemne pogodbe ter aneksa in
mora prevzeti povračilo priznanega investicijskega vložka najemniku.
3. Lastnik nepremičnine je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
4. Prodajalo se bo po načelu “videno-kupljeno”.
5. Lastninska pravica na predmetni nepremičnini bo prenesena na kupca, ko bo
sklenjena kupoprodajna pogodba in kupnina plačana v celoti.
6. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji in vse fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, samostojni podjetniki priglasitveni
list, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu.
Ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 5% od izklicne cene
na
TR
Občine
Brežice,
št.
01209-0100008385.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom.
Varščina bo neuspelim ponudnikom neobrestovana vrnjena najkasneje v 10 dneh
po odpiranju ponudb in izdanem sklepu o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
te objave do 12. ure na naslov Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice.
8. Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji delovni dan po poteku razpisnega
roka v sejni sobi Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice ob 12. uri.
9. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena cena, rok plačila celotne kupnine in plačilni
pogoji.
10. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh po uspešno
zaključenem razpisu. Če izbrani ponudnik
pogodbe v tem času ne sklene, izgubi pravico do vračila varščine. Varščina se zadrži
in pogodbo razveljavi tudi v primeru, če v
roku enega meseca po podpisu pogodbe
zbrani ponudnik ne poravna celotne kupnine.
11. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po plačilu celotne kupnine in stroškov.
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12. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane s
prenosom lastništva plača kupec.
13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerikolim ponudnikom sklenil pogodbo za nepremičnine iz
tega razpisa.
14.Vse informacije glede razpisa dobite
v Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
tel. 07/49-91-514 vsak dan od 8. do 14.
ure, kontaktna oseba je Dragica Lazanski.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za prodajo
nepremičnine – Cesta prvih borcev 15”.
Občina Brežice

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-41/03-0515
Ob-96903
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 109/2003
Ob-97212
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitela za razredni pouk za določen
čas s polnim delovnim časom za čas od
1. 9. 2003 do 31. 8. 2004,
– vzgojitelja predšolskih otrok za določen čas s polnim delovnim časom za čas
od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004,
– pomočnico vzgojiteljice za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2003,
– pomočnico vzgojiteljice za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2003
do 31. 8. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na naslov šole. Kandidate
bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje

Ob-97293
II. osnovna šola Celje, Ljubljanska 46,
3000 Celje, razpisuje prosta delovna mesta:
1. učitelja športne vzgoje za določen
čas s polnim delovnim časom – nadomeščanje delavca na bolniškem dopustu,
2. učitelja likovne vzgoje za likovno
vzgojo in za OPB za določen čas s polnim
delovnim časom – nadomeščanje delavke
na porodniškem dopustu,
3. 2 učitelja razrednega pouka za določen čas s polnim delovnim časom,
4. učitelja glasbene vzgoje za določen čas s polovičnim delovnim časom,
5. učitelja matematike in računalništva za določen čas s polnim delovnim časom,
6. učitelja nemščine in izbirnega
predmeta ples za določen čas s četrtinskim delovnim časom,
7. kuharice za določen čas s polnim
delovnim časom.
Vsi razpisi veljajo za dela od 1. 9. 2003
do 31. 8. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom
določene pogoje. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: II. osnovna šola Celje,
Ljubljanska 46, 3000 Celje, s pripisom za
razpis.
O izboru vas bomo obvestili v zakonitem
roku.
II. osnovna šola Celje

Druge objave
Št. 38/03
Ob-97472
Na osnovi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega kadrovskega štipendiranja in
kriterijih za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov v subvencionirano kadrovsko štipendiranje v Posavski štipendijski
shemi objavlja Štipendijska fundacija Adama Bohoriča v sodelovanju z Regijskim pospeševalnim centrom Posavje
I. javni poziv
k oddaji vlog za izbor gospodarskih in
negospodarskih subjektov v sistem
subvencioniranega štipendiranja
1. Predmet poziva
Predmet poziva je izbor gospodarskih in
negospodarskih subjektov v sistem subvencioniranega štipendiranja v šolskem letu
2003/2004. Na osnovi izbora bodo upravičenci vključeni v sistem subvencioniranega
kadrovskega štipendiranja.
Subvencionirana kadrovska štipendija je
sestavljena iz dveh delov v sledečem razmerju:
– subvencioniran del, ki ga iz sredstev
pridobljenih iz naslova neposrednih razvojnih spodbud zagotavlja Regijski pospeševalni center Posavje v višini do največ 1/3 celotne štipendije, in sredstev lokalnih skupnosti v višini do največ 1/3 celotne štipendije,
– udeležba upravičenca, ki jo iz svojih
sredstev zagotavlja upravičenec, ki je na
podlagi javnega razpisa pridobil pravico do
subvencije, v višini 1/3 celotne štipendije.
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Višina subvencije bo za vse upravičence
enaka.
2. Pogoji
Pravico do pridobitve subvencije za izvajanje kadrovskega štipendiranja potrebnega kadra imajo upravičenci, ki se prijavijo
na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Krško, Brežice ali Sevnica,
– kadrovska potreba, ki jo izkažejo:
– ima status deficitarnega poklica, kar
se ugotavlja na podlagi uradne evidence
brezposelnih oseb, ki jo vodi Zavod RS za
zaposlovanje – Območna enota Sevnica in
ostalih evidenc, ki imajo naravo spremljanja
kadrovskega potenciala v Občini Krško, Občini Brežice in Občini Sevnica,
– je za pridobitev subvencije za izvajanje kadrovskega štipendiranja potrebnega kadra na dodiplomski ali podiplomski
ravni izobraževanja (IV., V., VI., VII., VIII., in
IX. stopnja izobraževanja),
– izkazana kadrovska potreba je v skladu z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2001-2006,
– se zavežejo, da bodo štipendista po
končanem šolanju zaposlili najmanj za enako obdobje, kot so ga štipendirali s pomočjo Posavske štipendijske sheme.
Pravice do subvencije ne more uveljavljati upravičenec, ki:
– je pod prisilno poravnavo, v postopku
stečaja ali likvidacije,
– je predhodno že pridobil pravico do
subvencije, pa ni izpolnjeval obveznosti, zaradi katerih mu je bila ta pravica odvzeta.
3. Način prijave
Upravičenci se prijavijo na obrazcu »Prijavni obrazec za subvencionirano kadrovsko štipendiranje«. Prijavnemu obrazcu morajo biti priloženi:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– potrdilo da se upravičenec ne nahaja
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije, ki ga izda pristojno sodišče,
– fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register,
– fotokopija odločbe pristojnega organa
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– navedba števila zaposlenih s kadrovskim načrtov za naslednja štiri leta,
– izjava 1 (iz razpisne dokumentacije).
Navedeni pogoji so določeni v »Pravilniku o izvajanju subvencioniranega kadrovskega štipendiranja in kriterijih za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov v
subvencionirano kadrovsko štipendiranje v
Posavski štipendijski shemi«, ki je dostopen na sedežu Regijskega pospeševalnega
centra Posavje in na spletni strani:
www.rpcp.net.
4. Postopek izbire
Regijski pospeševalni center Posavje
imenuje sedemčlansko komisijo, ki bo opravila izbor.
Komisija za izbor bo obravnavala samo
popolne vloge, prejete na naslov: Regijski
pospeševalni center Posavje, CKŽ 23, 8270
Krško, in sicer priporočeno po pošti ali osebno oddane na sedež Regijskega pospeševalnega centra Posavje. Prijave morajo biti v
zaprti kuverti vidno označene z napisom »Pri-
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java na javni poziv«. Vloga se smatra za popolno, če je prijava na zahtevanih obrazcih,
če so priložene vse zahtevane priloge, če je
ustrezno naslovljena in označena.
Rok za oddajo vlog je 31. 8. 2003. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu
prejetja, pri čemer ima prej prejeta vloga z
zahtevano višjo stopnjo izobrazbe prednost
pri dodelitvi pravice do subvencije za kadrovsko štipendiranje v okviru Posavske štipendijske sheme, pred kasneje prejeto.
Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 30 dneh po preteku roka
za oddajo vlog.
5. Dodatne informacije in dokumentacija
Prijavni obrazci so na voljo na naslednjem naslovu: Regijski pospeševalni center
Posavje, CKŽ 23, Krško, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za prijavne obrazce
v višini 1.000 SIT na račun št.
01254-6030364826 pri Upravi za javne prihodke, od dneva objave tega javnega poziva
(namen nakazila: »Razpisna dokumentacija«).
Dodatne informacije glede javnega poziva posreduje Nataša Šterban Bezjak, tel.
07/488-10-40 oziroma na spletnih straneh
na naslovu www.rpcp.net.
II. javni poziv
k oddaji vlog za nadarjene študente s
področja kulture, ki se izobražujejo v
tujini
1. Predmet poziva
Predmet javnega poziva je nabor nadarjenih študentov s področja kulture, ki se v
šolskem letu 2003/2004 izobražujejo v tujini. Nabor študentov bo služil kot podlaga
za razpis štipendij za nadarjene študente s
področja kulture.
2. Pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo študentje, ki imajo stalno prebivališče na območju
regije Posavje (Občine Krško, Brežice, Sevnica) in se v šolskem letu 2003/2004 izobražujejo v okviru izobraževalnih programov
s področja kulture v tujini.
3. Način prijave
Prijava na poziv mora vsebovati:
– potrdilo o vpisu v ustrezen izobraževalni program s področja kulture v šolskem
letu 2003/2004,
– priporočilo institucije iz Posavja s področja kulture, s katerim izkaže interes za
njegovo izobraževanje,
– pisna predstavitev kandidata z opisom
osebnih lastnosti in ambicij, ter opis študijske poti in študijskih in izven študijskih uspehov kandidata, s katerim sam upravičuje prijavo na gornji poziv.
Rok za oddajo prijav je 31. 8. 2003.
4. Dodatne informacije
Dodatne informacije glede javnega poziva posreduje, Nataša Šterban Bezjak, tel.
07/488-10-40 oziroma na spletnih straneh
na naslovu www.rpcp.net.
Štipendijska fundacija Adama
Bohoriča
in
Regijski pospeševalni center
Posavje
Št. 2356
Ob-97445
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
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javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
hladilniške celice v hladilnici v
Puconcih
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel.
01/589-73-00,
telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja hladilniške celice,
b) kraj: Gorički sad z.o.o., Puconci 10,
c) vrsta nepremičnine: hladilna celica
88 m2, parc. št. 1703/2 v izmeri 103 m2,
zknj. vl. št. 367, k.o. Puconci, s pripadajočo opremo in deležem na skupnih napravah.
Izhodiščna cena je 6,950.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno - kupljeno.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
Hladilniška celica s pripadajočo opremo
in deležem na skupnih napravah predstavlja
idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št. 011006030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
prehodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 28. 7. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
hladilniške celice v Puconcih – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 7. 2003 ob

12. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2356
Ob-97446
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo dela
podnega skladišča v Ajdovščini
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel.
01/589-73-00,
telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela podnega skladišča,
b) kraj: Ajdovščina, Mercator Goriška,
Trgovina in storitve d.d.,
c) vrsta nepremičnine: del podnega skladišča v izmeri 527 m2, parc. št. 1364/1 in
1364/2, k.o. Ajdovščina, zknj. vl. št. 1466.
Izhodiščna cena je 33,660.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno - kupljeno.
Del podnega skladišča predstavlja 1/5
idealnega solastninskega deleža, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št. 011006030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 28. 7. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
skladišča v Ajdovščini – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne
osebe,
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– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 7. 2003 ob 10.30,
v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2356
Ob-97447
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
podnega skladišča na Cikavi pri Novem
mestu
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel.
01/589-73-00,
telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča,
b) kraj: Cikava pri Novem mestu,
c) vrsta nepremičnine: podno skladišče
744,39 m2, na parc. št. 2050/2 v izmeri
2419 m2 v k.o. Smolenja vas, zknj. vl. št.
1209.
Izhodiščna cena je 82,720.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno - kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št. 011006030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 28. 7. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
skladišča na Cikavi pri Novem mestu – Ne
odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,

– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 7. 2003 ob
13. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2356
Ob-97448
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
skladišča v Železnikih
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel.
01/589-73-00,
telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja skladišča,
b) kraj: Železniki, območje gospodarske
družbe Alples Železniki,
c) vrsta nepremičnine: celotna skladiščna hala, parc. št. 30/5, poslovna stavba
2196 m2, dvorišče 43 m2, zknj. vložek št.
933, k.o. Studeno, Železniki.
Izhodiščna cena je 153,670.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja v celoti,
po sistemu videno - kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št. 011006030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 28. 7. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
skladišča v Železnikih – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
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– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 7. 2003 ob 9. uri,
v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 54/2003
Ob-97145
Na podlagi 105. člena Statuta Inženirske
zbornice Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS
ES

PI

A-1067

Carmen Urh, univ. dipl. inž.
arh.
A-1068
Ina Šuklje Erjavec, univ. dipl.
inž. kraj. arh.
A-1069
Anton Žižek, univ. dipl. inž.
arh.
A-9139
Željko Pupić, inž. grad.
G-2131
Miroslav Sopčič, inž. grad.
G-2132
Peter Gabrijelčič, univ. dipl.
inž. grad.
G-2133
Boris Lutar, univ. dipl. inž.
grad.
G-2134
Svetozar Velikonja, dipl. inž.
grad.
G-2135
Mojca Černe, dipl. inž. grad.
S-1203
Marjan Jelenko, univ. dipl. inž.
str.
S-1205
Živko Rus, inž. str.
S-1206
Igor Jogan, univ. dipl. inž. str.
S-1207
Tomaž Koračin, dipl. inž. str.
E-1347
Rajko Petan, univ. dipl. inž. el.
E-1348
Tomislav Štrukelj, univ. dipl.
inž. el.
E-1349
Sebastijan Bratina, inž. el.
E-1350
Alojz Kozinc, univ. dipl. inž. el.
E-1351
Andrej Kumerdej, univ. dipl.
inž. el.
E-1352
Miha Virant, univ. dipl. inž. el.
E-1353
Dušan Pavlič, univ. dipl. inž. el.
E-1354
Marko Pirc, dipl. inž. el.
E-1355
Silvester Jeršič, dipl. inž. el.
TD0625 Dušan Skok, univ. dipl. inž. živ.
tehnol.
Geo0191 Zoran Iričanin, inž. geod.
Geo0192 Boštjan Božič, inž. geod.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
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E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
R – številka v matični sekciji rudarske in
geotehnološke stroke,
Geo – matična sekcija geodetov
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,
ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 54/2003
Ob-97148
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja
Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor in sprejel sklep, da se jim odobri
mirovanje statusa pooblaščenega inženirja:
msspmsspi ime priimek, izsstopizsnaz

A-0208
A-0266
G-0272
G-0156
G-0023
G-0752
S-0541
S-0974
E-0221
E-0491
E-0320
G-9148

Alenka Korošec Tomori, univ.
dipl. inž. arh.
Branka Arnautović, univ. dipl.
inž. arh.
Valentin Rebolj, inž. grad.
Boris Pavličič, univ. dipl. inž.
grad.
Peter Gašperšič, univ. dipl.
inž. grad.
Boštjan Butara, univ. dipl. inž.
grad.
Marjan Žvab, univ. dipl. inž. str.
Dragan Jokić, univ. dipl. inž.
str.
Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž.
el.
Drago Majcen, univ. dipl. inž.
el.
Milan Krevh, univ. dipl. inž. el.
Jože Bogataj, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,
ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 54/2003
Ob-97150
Na podlagi 99. in 103. člena Statuta
Inženirske zbornice Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije
seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris
iz članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev
Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor na seji in sprejel sklep, da se iz članstva zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev izbriše na podlagi lastne zahteve naslednje inženirje:
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ES
A-0351
G-1078
G-1008
G-0882
G-0572
S-0111
S-0217
E-0293
E-0748
E-0428
E-0252
TD0017
A-9003
S-9110
E-9397
G-9479

PI
Aleš Guček, univ. dipl. inž. arh.
Marjan Novak, inž. grad.
Jože Ločnikar, univ. dipl. inž.
grad.
Gorazd Benkovič, inž. grad.
Ivan Kniplič, inž. grad.
Alojz Nučič, inž. str.
Franc Oderlap, inž. str.
Ludvik Kredar, inž. el.
Mirko Radovanović, univ. dipl.
inž. el.
Bojan Pajtler, univ. dipl. inž. el.
Danijel Langus, univ. dipl. inž.
el.
Milan Vidmar, univ. dipl. inž.
metal.
Vinko Borštnar, arh. tehnik
Franc Oderlap, inž. str.
Franc Golob, tehnikel.
Marjan Novak, inž. grad.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,
ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-09-21102-80/2003-6 Ob-97204
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št. 2/0202-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Petrović Đorđa, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Petrović Đorđu, roj. 15. 9. 1958, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Pot
na Golovec 7, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102281/2003-7 Ob-97205

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.

člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št. 2/0202-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Ivoš Perice, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Ivoš
Perici, roj. 1. 8. 1940, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Prušnikova ulica
42, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-44/2002
Ob-97215
Upravna enota Logatec, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00), v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Saša Kacjana, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Saši
Kacjanu, rojenemu 19. 3. 1971, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Grčarevec 21, Logatec, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Darija Šemrov, delavka
Upravne enote Logatec.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1341/03-028/4-01
Ob-97224
1. V register političnih strank se pod zaporedno številko 29, kjer je vpisana stranka
Nova demokracija Slovenije, s kratico
imena NDS, vpiše sprememba statuta in sedeža, ki se spremeni iz: Medvode, Zbilje
47, v: Ivančna Gorica, Stična 50a.
2. Kot zastopnik stranke se v register
političnih strank vpiše Nikolaj Erjavec.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-2/2003-1104
Ob-97184
Upravna enota Šmarje pri Jelšah, z dnem
izdaje te odločbe, sprejema v hrambo pravila o delovanju sindikata, vpisan v evidenco
statutov sindikatov dne 21. 5. 2003 pod
zaporedno št. 56, z nazivom: Pravilnik Sindikata družbe SKIC – MJC Podčetrtek,
Neodvisnost KNSS, sprejetega na ustanov-
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ni seji Sindikata družbe SKIC – MJC Podčetrtek, Neodvisnost KNSS, dne 2. 4.
2003, s sedežem: Imeno 1, 3254 Podčetrtek.
Št. 024-43/93-1423
Ob-97243
Pravila sindikata podjetja Beti konfekcije Dobova d.o.o., Ul. Jožeta Šavriča 2,
Dobova, se izbrišejo iz evidenčne knjige
pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Brežice, pod št. 02443/93.
Št. 02801-7/2003
Ob-97379
1. Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, z dnem 19. 5. 2003, sprejme v hrambo pravila sindikata, vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko
223, z nazivom “Pravila o organiziranju in
delovanju Sindikalne podružnice Eko Line trade Škofja vas”, ki jih je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, Sindikalna podružnica Eko Line trade Škofja vas, s sedežem Škofja vas 40,
Škofja vas.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil sindikata postane sindikat pravna oseba.
3. Za identifikacijo se določi matična številka 1229052.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30724-1/03-3
Ob-97290
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 23. 6.
2003 na podlagi vloge Združenja bank Slovenije, Gospodarsko interesno združenje,
Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: ZBS), izdal sklep o uvedbi postopka
za izdajo negativnega izvida v smislu določb
8. člena ZPOmK, da glede na dejstva, ki jih
Urad pozna, v zvezi s sprejetjem Dogovora
o postavitvi in uporabi informacijskega
sistema SISBON (v nadaljevanju: DSISBON), sklenjenega za nedoločen čas med
ZBS ter večino bank in hranilnic, članic
ZBS, ki začne veljati, ko k njemu pristopijo
vse članice ZBS, ni kršen prvi odstavek 5.
člena ZPOmK; in podrejeno za podelitev
posamične izjeme v smislu določb 7. člena
ZPOmK, da je DSISBON v skladu s tretjim
odstavkom 5. člena ZPOmK in zato ni prepovedan in ničen.
Z Dogovorom o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON (SISBON –
slovenski informacijski sistem bonitet – je
elektronski informacijski sistem, ki omogoča obdelavo osebnih podatkov komitentov
podpisnic in pristopnih članic k temu dogovoru) podpisnice dogovora, ZBS ter druge
kreditne in nekreditne ustanove pri odobravanju in sklepanju poslov s prebivalstvom –
z dejanskim ali potencialnim kreditnim rizikom, pridobivajo in obdelujejo osebne podatke svojih komitentov – kreditojemalcev,
ki so podlaga za določitev njihove kreditne
sposobnosti, od katere sta odvisni sama
odobritev posla in določitev pogojev krediti-

ranja. Zaradi izboljšanja kvalitete postopka
določanja kreditne sposobnosti komitentov
ter zaradi preprečevanja zlorab, ki se odrazijo v prezadolženosti posameznikov, članice ZBS vzpostavljajo informacijski sistem
SISBON za medsebojno izmenjavo podatkov o svojih komitentih, ki se nanašajo na
njihovo zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do posameznih članic in drugih kreditnih ustanov.
ZPOmK v prvem odstavku 5. člena določa, da so prepovedani in nični sporazumi
med podjetji o pogojih poslovanja na trgu,
katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati
ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji. V 8. členu določa, da Urad lahko na
zahtevo podjetja, več podjetij ali združenj
podjetij potrdi, da glede na dejstva, ki jih
pozna, v zvezi z določenim sporazumom ni
bil kršen prvi odstavek 5. člena, v prvem
odstavku 7. člena pa, da Urad na zahtevo
enega ali več udeleženih podjetij lahko odloči, da je sporazum v skladu s tretjim odstavkom 5. člena in zato ni prepovedan in ničen.
Ker obravnavani dogovor vsebuje nekatere elemente iz prvega odstavka 5. člena
ZPOmK, je Urad na zahtevo ZBS uvedel
postopek za podelitev negativnega izvida in
podrejeno posamične izjeme.
Glede na to, da vloga vsebuje dva zahtevka, ki se opirata na isto dejansko stanje
in isto pravno podlago in je za odločanje o
obeh zahtevkih pristojen Urad, ter glede na
to, da bo z odločitvijo o enem zahtevku
drugi postal brezpredmeten, se je Urad na
podlagi določil drugega odstavka 130. člena ZUP odločil za izvedbo enega postopka.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev,
ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26.
členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja
za udeležbo v postopku.
Urad RS
za varstvo konkurence
Št. 30724-4/03-3
Ob-97296
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 23. 6.
2003 na podlagi vloge Združenja bank
Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana
(v nadaljevanju: ZBS), izdal sklep o uvedbi postopka za izdajo negativnega izvida v
smislu določb 8. člena ZPOmK, da glede
na dejstva, ki jih Urad pozna, v zvezi s sprejetjem Dogovora o oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer (z metodologijo za izračun) (v nadaljevanju:
DSMOM), sklenjenega 19. 12. 2001 za obdobje petih let, njegova veljavnost pa se (če
podpisnice dogovora ne sklenejo drugače)
vsakič po izteku molče podaljša za 1 leto,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 2/02,
dne 11. 1. 2002, in s sklenitvijo Dogovora
o spremembah in dopolnitvah dogovora o
oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer (z metodologijo za izračun) (v na-
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daljevanju: DDSMOM), sklenjenega 25. 2.
2002, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
20/02, dne 8. 3. 2002, ki so ju sklenili
ZBS ter Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Vita Kraigherja ¸4, Maribor, SKB banka d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, Banka Koper
d.d., Koper, Pristaniška 14, Koper, Abanka
d.d., Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana,
Banka Celje d.d., Celje, Vodnikova 2, Celje, Gorenjska banka d.d., Kranj,
Bleiweisova 1, Kranj, Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, Krekova banka d.d., Maribor,
Slomškov trg 18, Ljubljana, in Banka Vipa
d.d., Nova Gorica, Erjavčeva ul. 2, Nova
Gorica, in vsak od njiju začne veljati, ko ga
podpišejo ZBS in sodelujoče banke (podpiše ju direktor ZBS, sodelujoče banke pa k
njima pristopijo s pristopno izjavo), ni bil
kršen prvi odstavek 5. člena ZPOmK; in
podrejeno za podelitev posamične izjeme v
smislu določb 7. člena ZPOmK, da sta
DSMOM in DDSMOM v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZPOmK in zato nista prepovedana in nična.
Dogovora pomenita izvršitev 4.b člena
Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri, ki med
drugim določa, da Združenje bank Slovenije izračunava in objavlja slovenske medbančne obrestne mere kot ene izmed vrst tržnih obrestnih mer v skladu z metodologijo,
ki jo določi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Namen predmetnih dogovorov je opredelitev načina zajemanja, izračunavanja in objavljanja obrestnih mer za
medbančna likvidnostna posojila oziroma
obrestnih mer za medbančne depozite v
domači valuti standardnih značilnosti in ročnosti. Cilj sklenitve dogovorov je po eni strani informiranje vseh udeležencev domačega denarnega trga o dnevni višini medbančnih obrestnih mer na trgu, po drugi strani
pa naj bi v dogovoru opredeljena metodologija omogočala uporabo javno objavljenih
medbančnih obrestnih mer kot referenčnih
obrestnih mer za domačo valuto.
ZPOmK v prvem odstavku 5. člena določa, da so prepovedani in nični sporazumi
med podjetji o pogojih poslovanja na trgu,
katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati
ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji. V 8. členu določa, da Urad lahko na
zahtevo podjetja, več podjetij ali združenj
podjetij potrdi, da glede na dejstva, ki jih
pozna, v zvezi z določenim sporazumom ni
bil kršen prvi odstavek 5. člena, v prvem
odstavku 7. člena pa, da Urad na zahtevo
enega ali več udeleženih podjetij lahko odloči, da je sporazum v skladu s tretjim odstavkom 5. člena in zato ni prepovedan in ničen.
Ker obravnavana dogovora vsebujeta nekatere elemente iz prvega odstavka 5. člena ZPOmK, je Urad na zahtevo ZBS uvedel
postopek za podelitev negativnega izvida in
podrejeno posamične izjeme.
Glede na to, da vloga vsebuje dva zahtevka, ki se opirata na isto dejansko stanje
in isto pravno podlago in je za odločanje o
obeh zahtevkih pristojen Urad, ter glede na
to, da bo z odločitvijo o enem zahtevku
drugi postal brezpredmeten, se je Urad na

Stran

3970 / Št. 65 / 4. 7. 2003

podlagi določil drugega odstavka 130. člena ZUP odločil za izvedbo enega postopka.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS
za varstvo konkurence
Št. 30724-5/03-3
Ob-97299
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 23. 6.
2003 na podlagi vloge Združenja bank
Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana
(v nadaljevanju: ZBS), izdal sklep o uvedbi postopka za izdajo negativnega izvida v
smislu določb 8. člena ZPOmK, da glede
na dejstva, ki jih Urad pozna, v zvezi s sprejetjem Dogovora o standardnih pogojih
poslovanja na medbančnem denarnem
trgu Republike Slovenije (v nadaljevanju: DSPP), sklenjenim 19. 3. 2002 med
ZBS ter 23 bankami in hranilnicami, članicami ZBS, ki k dogovoru pristopajo s podpisnimi izjavami, in s sprejetjem Dogovora o
dopolnitvi Dogovora o standardnih pogojih
poslovanja na medbančnem denarnem trgu
Republike Slovenije (v nadaljevanju:
DDSPP), sklenjenim 8. 7. 2002, prav tako
med ZBS ter 23 bankami in hranilnicami,
članicami ZBS, ki k dogovoru pristopajo s
podpisnimi izjavami, ki so sklenjene za nedoločen čas, vsak od njiju pa za vsako od
udeleženk stopi v veljavo na dan, ko ga
podpiše, ni bil kršen prvi odstavek 5. člena
ZPOmK; in podrejeno za podelitev posamične izjeme v smislu določb 7. člena
ZPOmK, da sta DSPP in DDSPP v skladu s
tretjim odstavkom 5. člena ZPOmK in zato
nista prepovedana in nična.
ZBS želi z dogovoroma na medbančnem
denarnem trgu standardizirati pogoje poslovanja - obliko, način in tehniko sklepanja
medbančnih poslov, način obrestovanja ter
višino obrestne mere za primer zamude, in
s tem zagotoviti večjo učinkovitost in preglednost poslovanja bank.
ZPOmK v prvem odstavku 5. člena določa, da so prepovedani in nični sporazumi
med podjetji o pogojih poslovanja na trgu,
katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati
ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji. V 8. členu določa, da Urad lahko na zahtevo podjetja, več podjetij ali združenj podjetij potrdi, da glede na dejstva, ki jih pozna, v zvezi z določenim sporazumom ni bil
kršen prvi odstavek 5. člena, v prvem odstavku 7. člena pa, da Urad na zahtevo enega ali več udeleženih podjetij lahko odloči,
da je sporazum v skladu s tretjim odstavkom
5. člena in zato ni prepovedan in ničen.
Ker obravnavana dogovora vsebujeta nekatere elemente iz prvega odstavka 5. člena ZPOmK, je Urad na zahtevo ZBS uvedel
postopek za podelitev negativnega izvida in
podrejeno posamične izjeme.
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Glede na to, da vloga vsebuje dva zahtevka, ki se opirata na isto dejansko stanje
in isto pravno podlago in je za odločanje o
obeh zahtevkih pristojen Urad, ter glede na
to, da bo z odločitvijo o enem zahtevku
drugi postal brezpredmeten, se je Urad na
podlagi določil drugega odstavka 130. člena ZUP odločil za izvedbo enega postopka.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev,
ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26.
členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja
za udeležbo v postopku.
Urad RS
za varstvo konkurence
Št. 30723-1/03-7
Ob-97468
Izrek odločbe o podaljšanju veljavnosti
posamične izjeme za pogodbo o ustanovitvi
gospodarskega interesnega združenja GIZ
SUMA 2000
1. Pogodba o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja GIZ SUMA 2000,
sklenjena dne 25. 10. 1999, med družbami:
– Vele trgovina d.d., ki jo zastopa predsednik uprave Stanislav Skok,
– Živila Kranj d.d., Naklo, ki jo zastopa
direktor Branko Remic,
– Era d.d., Velenje, ki jo zastopa direktor Gvido Omladič,
– Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor, ki jo zastopa direktor Štefan Štajner,
– Veletrgovina Potrošnik d.d., Murska
Sobota, ki jo zastopa direktor mag. Alojz
Režonja;
je v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
ZPOmK in zato ni prepovedana in nična.
2. Posamična izjema začne učinkovati z
dnem izdaje odločbe.
3. Veljavnost posamične izjeme se podaljša za dobo 3 let od dneva začetka učinkovanja posamične izjeme.
4. Družbi Era d.d. in Koloniale Veletrgovina d.d., ki sta še članici združenja, morata
izpolniti naslednjo obveznost:
– sporočiti Uradu vstop vsake nove članice v gospodarsko interesno združenje.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-97234
Mura – Javno vodnogospodarsko podjetje d.d., Ciril Metodova 34, Murska Sobota, številka vložka 1/00250-00, matična
številka 5150507, je dne 24. 6. 2003 predložila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti Pogodbo o pripojitvi,
sklenjeno v obliki notarskega zapisa dne
24. 6. 2003, kjer je prevzemna družba Cestno podjetje Murska Sobota d.d., prevzeta

družba pa Mura – Javno vodnogospodarsko podjetje d.d., Murska Sobota, Ciril Metodova 34, matična številka 5150507, številka vložka 1/00250-00. Delničarji se opozarjajo, da imajo na sedežu družbe pravico
pregledati listine, kot to določa drugi odstavek 516. člena ZGD in pravico kot jo določa četrti odstavek istega člena.
Mura –
Javno vodnogospodarsko podjetje
d.d.
Ob-97235
Cestno podjetje Murska Sobota d.d., družba za vzdrževanje in gradnjo cest, Lendavska 64, Murska Sobota, matična številka
5143250, vložna številka 1/00358-00 je dne
24. 6. 2003 predložila sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Murski Soboti Pogodbo
o pripojitvi, sklenjeno v obliki notarskega zapisa dne 24. 6. 2003, kjer je prevzemna družba Cestno podjetje Murska Sobota d.d., prevzeta družba pa Mura – Javno vodnogospodarsko podjetje d.d., Murska Sobota, Ciril
Metodova 34, matična številka 5150507, številka vložka 1/00250-00. Delničarji se opozarjajo, da imajo na sedežu družbe pravico
pregledati listine, kot to določa drugi odstavek 516. člena ZGD in pravico, kot jo določa
četrti odstavek istega člena.
Cestno podjetje Murska Sobota d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-96718
Na podlagi 454. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa edinega družbenika družbe Vital d.o.o., C. Zore
Perello Godina 2, Koper, vpisane v registru
pravnih oseb Okrožnega sodišča v Kopru,
št. vl. 066/10094200, objavlja z dnem
20. 6. 2003
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe Vital d.o.o.
Osnovni kapital družbe Vital d.o.o. Koper, ki znaša po stanju na dan sprejema
tega sklepa 23,000.000 SIT, se zmanjša
za 20,000.000 SIT tako, da po izvršnem
zmanjšanju znaša 3,000.000 SIT.
Direktor družbe Vital d.o.o. Koper, skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah poziva vse upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Vital d.o.o. Koper
Ob-97172
Poslovodja družbe Epilog d.o.o., s sedežem v Dobrovi (prej: Logina Lagersoft
d.o.o., s sedežem v Ljubljani), sprejemam
naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe se zmanjša iz
4,293.000 SIT na 2,253.825 SIT. Upnike
pozivam, da se zglasijo v poslovalnici družbe
na Celovški cesti 130 v Ljubljani in se izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Epilog d.o.o.
Dobrova
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Ob-97236
Skladno z določilom drugega odstavka
454. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe ATNET – Napredne tehnologije d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
30a, objavlja obvestilo:
1. Osnovni kapital družbe ATNET d.o.o.,
ki je znašal 102,040.000 SIT, se je zaradi
izstopa družbenika Luka Koper d.d., po prvi alinei drugega odstavka 437. člena Zakona o gospodarskih družbah, zmanjšal za
znesek, ki je enak nominalni višini poslovnega deleža družbenika, ki je izstopil in odslej znaša 50,000.000 SIT.
2. Upnike družbe ATNET d.o.o., se poziva, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali
soglašajo z zmanjševanjem osnovnega kapitala družbe oziroma prijavijo svojo terjatev
zaradi izpolnitve ali zavarovanja.

Sklici skupščin
Dopolnitev
Ob-97380
V Uradnem listu RS, št. 61-62 z dne 27.
6. 2003, je bil objavljen sklic 8. redne skupščine Pivovarne Union d.d. Dopolni se predlog sklepa pod 3. točko dnevnega reda z
naslednjim besedilom:
Do dividend so upravičeni delničarji, ki
bodo vpisani v delniški knjigi na dan 4. 8.
2003.
Pivovarna Union d.d.
uprava družbe
Št. 23/6-03
Ob-97174
Na podlagi 29. člena Statuta delniške
družbe Žana-Plus, družba pooblaščenka,
d.d., Mestni trg 2, Žalec, uprava družbe
sklicuje
3. redno sejo skupščine
delniške družbe Žana-Plus, družba
pooblaščenka, d.d., Žalec,
ki bo dne 22. 8. 2003 ob 9. uri v prostorih notarja Srečka Gabrila, Savinjska cesta 20, Žalec.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se organi skupščine. Redni seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave
za poslovno leto 2002.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Nagrade nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu družbe se za uspešno delo v letu 2002 v breme poslovnih stroškov izplača nagrada v
skupni bruto vrednosti 300.000 SIT.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje nov
nadzorni svet v sestavi: Rezar Franc, Laznik

Marjan in Levak Brigita, ki nastopi štiriletni
mandat 9. 3. 2004, ko preteče mandat sedanjemu nadzornemu svetu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedež družbe in so
vpisani v delniško knjigo 10 dni pred dnevom skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Žalcu, Mestni trg 2, vsak delovni dan od 10. do
13. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščine ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Žana-Plus,
družba pooblaščenka, d.d., Žalec
direktor družbe
Naraks Dolfe
Ob-97177
Na podlagi 34. do 35. člena statuta družbe D.P. Tabor, d.d. Ljubljana, Tabor 9,
uprava sklicuje
2. skupščino družbe
D.P. Tabor, družba pooblaščenka, d.d.,
Ljubljana, Tabor 9,
ki bo dne 7. 8. 2003 ob 13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Radigoj
Kobal,
– dve preštevalki glasov: Zdenka Perdan
in Marinka Polšak.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprememba dejavnosti družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) tako, da se:
– dejavnost s šifro, I/63.30 uskladi z
veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti,
I/63.300 »Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti«;
– dejavnost s šifro K/74.831 se nadomesti s šifro K/74.851 »Prevajanje«;
– dejavnost s šifro K/74.833 se nadomesti s šifro K/74.853 »Druga splošna tajniška opravila«;
– dejavnost s šifro K/74.841 se nadomesti s šifro K/74.871 »Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov«;
– dejavnost s šifro K/74.843 se nadomesti s šifro K/74.873 »Druge poslovne
dejavnosti, d.n«.
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 in pisnega poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih družbah).
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Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2002 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za 2002.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe D.P. Tabor, d.d., na dan 31. 12.
2002: 3,728.704 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za izplačilo dividend v znesku 3,728.704 SIT.
Družba je znesek v višini 3,728.704
SIT izplačala kot vmesne dividende po
sklepu skupščine z dne 7. 8. 2002.
c) Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2002.
4. Sprejem sklepa o izplačilu vmesnih
dividend.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: delničarjem se
izplača vmesna dividenda v znesku
4,474.444,80 SIT, to je 67,20 SIT bruto
dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala vmesne dividende najkasneje do 31. 8. 2003,
in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v
delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, na
dan zasedanja skupščine.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2001 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
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. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
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Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
D.P. Tabor, družba pooblaščenka,
d.d.,
Ljubljana
direktorica
Lilijana Bole
Ob-97203
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Oljarica, tovarna olja
Kranj, d.d., uprava družbe sklicuje
8. redno sejo skupščine
delniške družbe Oljarica, Tovarna olja
Kranj, d.d., Kranj, Britof 27,
dne 6. 8. 2003, ob 10. uri v sejni sobi
na sedežu družbe Kranj, Britof 27.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1. Za predsednico skupščino se izvoli
odvetnica Metka Goličič.
2. V verifikacijsko komisijo se imenujeta
Zabret Bernarda in Ravnik Nevenka.
Za nadzor nad zakonitostjo dela skupščine bo prisostvoval notar Vojko Pintar.
2. Predložitev letnega poročila uprave za
poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim
poročilom uprave za poslovno leto 2002 in
pisnim poročilom nadzornega sveta z dne
19. 6. 2003 ter mnenjem revizorja.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: podeli se razrešnica nadzornemu svetu in upravi za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
za revidiranje poslovanja družbe Oljarice
Kranj, d.d., za poslovno leto 2003 se imenuje Revizorska hiša Constantia MT&D,
d.o.o. Ljubljana.
5. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se razšiti z naslednjimi dejavnostmi:
15.410 Proizvodnja surovega olja in maščob
24.140 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov.
6. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta ter čistopis Statuta
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s celovitimi predlogi sklepov, predlog sprememb in dopolnitev statuta ter čistopisa Statuta je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe
vse delovne dni do dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge k posameznim točkam dnev-
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nega reda v tajništvu na sedežu družbe.
Predlogi morajo biti pisni in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 31. 7. 2003 vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pisna pooblastila morajo vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe
pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca,
firmo in žig pooblastitelja ter podpis pooblaščene osebe.
Delničarji, pooblaščenci oziroma zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo
predhodno prijaviti udeležbo, najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
na sedežu družbe, ter istočasno deponirati
pisna pooblastila oziroma dokazila o zastopanju, če niso shranjena na sedežu družbe.
Sejna soba bo odprta uro pred začetkom skupščine. Delničarje, zastopnike in
pooblaščence prosimo, da pridejo pravočasno in se izkažejo z osebnim dokumentom zaradi seznama prisotnih delničarjev,
zastopnikov oziroma pooblaščencev.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano.
Vsaka delnica daje en glas.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 11. uri v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Oljarica, tovarna olja Kranj, d.d.
uprava
Božo Dolenc, dipl. ek.
Ob-97210
Na podlagi določil Statuta uprava družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva
97, Ljubljana v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
7. letno skupščino
družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana
ki bo dne 13. 8. 2003 ob 9. uri v prostorih družbe na Slovenčevi 97, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se delovni organi
skupščine: predsednik skupščine in preštevalca glasov.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2002 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznanja z letnim poročilom uprave za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2002.
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o

uporabi bilančnega dobička sprejme sklep:
celotni
bilančni
dobiček
znaša
94,680.706,72 SIT.
Za dividende se razporedi del bilančnega dobička, ki izhaja iz leta 2000 v višini
15,518.761,66 SIT ter del bilančnega dobička, ki izhaja iz leta 1999 v višini
244.590,34 SIT, skupaj 15,763.352 SIT.
Za nagrade upravi in širšemu vodstvu
podjetja se razporedi del bilančnega dobička, ki izhaja iz leta 1999 v višini
2,000.000 SIT.
Za nagrade nadzornemu svetu se razporedi del bilančnega dobička, ki izhaja iz leta
1999 v višini 2,000.000 SIT.
Preostanek bilančnega dobička v znesku 74,917.354,72 SIT ostane nerazporejen.
Zneski se izplačajo najkasneje v roku
90 dni po zasedanju skupščine. Družba bo
dividende izplačala delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD dva delovna
dneva po seji skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2002
ter se upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2002 podeljuje razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja poslovnih izkazov leta 2003 se
imenuje družba BDO EOS Revizija d.o.o.,
Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 8. 8. 2003
vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d., Ljubljana in bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi na skupščino obvezno priložiti pismeno
pooblastilo za zastopanje.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, in sicer uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala uro kasneje, glasovanje pa bo ne glede na število
prisotnih delnic.
Vse gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu podjetja, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, oziroma za informacije pokličite
po tel. 01/53-41-597.
Hidrotehnik d.d. Ljubljana
uprava
Andrej Bukovec, univ. dipl. ek.
Ob-97217
Na podlagi 46. člena statuta delniške
družbe Predilnice Litija holding d.d. sklicujem
5. sejo skupščine,
ki bo dne 12. 8. 2003 ob 12. uri v sejni
sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1,
Litija, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine, verifikacijske komisije, komisije za izvedbo glasovanja in notarja ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
komisijo za izvedbo glasovanja ter notarja
po predlogu sklicatelja ter ugotovi sklepčnost.
2. Seznanitev skupščine z uskupinjenim
letnim poročilom skupine družb Predilnice
Litija holding d.d. za leto 2002, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi uskupinjenega letnega poročila družbe Predilnice Litija
holding d.d., odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z uskupinjenjim letnim poročilom uprave za leto 2002
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi uskupinjenega letnega poročila družbe za leto 2002.
Bilančni dobiček za leto 2002 znaša
12,772.692 SIT in se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2002.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnega poročila za
leto 2002 imenuje revizijska hiša Revidis
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 22.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 12. 8. 2003 ob 13. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino, vključno z uskupinjenim letnim poročilom skupine družb
Predilnice Litija holding d.d. za leto 2002,
revizorjevim poročilom lastnikom družbe
Predilnice Litija holding d.d. in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi uskupinjenega letnega poročila je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, soba št. 7, vsak
dan od 13. do 15. ure.
Predilnica Litija holding d.d.
uprava
Manja Tesla
Ob-97238
Na podlagi določila 18. člena Statuta
družbe IMP Tovarne armatur d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna Gorica, uprava – direktor družbe sklicuje
9. redno skupščino,
ki bo v torek, 26. 8. 2003 ob 13. uri v
poslovnih prostorih na sedežu družbe v
Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta 43, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe IMP, Tovarne armatur d.d.,
za leto 2002, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2002.
b) O uporabi ustvarjenega čistega dobička v letu 2002 v znesku 9,164.152,13
SIT, ki je enak bilančnemu dobičku, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
c) Skupščina podeljuje upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
spremembe in dopolnitve statuta delniške
družbe IMP Tovarne armatur d.d., v predlaganem besedilu in čistopis besedila statuta.
4. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja družbe IMP Tovarne armatur d.d., za
poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja IMP Tovarne armatur d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna Gorica, za poslovno leto 2003 se imenuje revizijska družba Epis d.o.o., Podjetje
za revizijo in ekonomsko, poslovno, informacijsko svetovanje, Glavni trg 5, Celje.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, udeležba in glasovanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi za sprejemanje sklepov, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2002 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in besedilom predlaganih sprememb statuta družbe
s prečiščenim besedilom statuta, je na vpogled v splošno kadrovski službi na sedežu
družbe v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta
43, vsak delovnik med 12. in 14. uro od
objave sklica dalje do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji ali njihovi pooblaščenci.
Glasuje se osebno oziroma po pooblastilu s pomočjo t.i. glasovalne tablice, ki jo
delničarji oziroma pooblaščenci prejmejo ob
vstopu v prostor, kjer bo potekala skupščina.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti
upravi družbe na sedežu družbe, in sicer
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Prijave so pravočasne, če na sedež družbe prispejo vključno do 23. 8. 2003.
IMP Tovarna armatur d.d.
uprava – direktor družbe
Marjan Kelvišar, univ. dipl. inž.
Št. 40/03
Ob-97298
Na podlagi točke 9.3 Statuta Komunale Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1,
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Nova Gorica, uprava in nadzorni svet sklicujeta
9. redno skupščino družbe,
ki bo v sredo, 6. 8. 2003 ob 15.30 na
sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev verifikacijske komisije in zapisnikarja ter določitev notarja.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in s
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
6. Izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta.
7. Sprejem novega statuta.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 2. točki: izvolijo se predlagani člani
verifikacijske komisije, zapisnikar in določi
notarka Eva Lučovnik.
K 4. točki: sprejme se predlagana uporaba bilančnega dobička, upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za delo v
letu 2002.
K 5. točki: za revizorja za poslovno leto
2003 se imenuje KPMG Slovenija d.o.o.
Ljubljana.
K 6. točki: izvolita se predlagana člana.
K 7. točki: sprejme se nov statut v predlaganem besedilu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 10 dneh po objavi
tega sklica.
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki imenskih delnic, ki so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Seznam delničarjev je dostopen na vpogled vsakemu delničarju dva
delovna dneva pred skupščino na sedežu
družbe od 8. do 12. ure.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma zastopnikih s pismenimi pooblastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
lahko udeležijo skupščine, če se najkasneje 3 dni pred njenim zasedanjem pisno prijavijo.
Udeleženci skupščine se pred njenim
pričetkom podpišejo v seznam prisotnih
udeležencev in prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro pozneje v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Komunala Nova Gorica d.d.
direktor družbe
Davorin Volk
predsednik nadzornega sveta
Zlatko Martin Marušič
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Ob-97344
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Dela Prodaje, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 5,
uprava sklicuje
12. sejo skupščine družbe
Dela Prodaje, d.d.,
ki bo dne 12. 8. 2003 ob 13. uri, na
sedežu družbe, v sejni sobi pritličja stolpnice Dela, v Ljubljani, Dunajska c. 5, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Biserka
Božičnik Križanec,
– preštevalca glasov: Bojana Kos in Marjan Petrovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro
Košak.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2.1. Bilančni dobiček v skupni višini
1.241,713.656,36 SIT, ki je sestavljen iz
bilančnega dobička za leto 2002 v višini
402,699.494,60 SIT in bilančnega dobička preteklih let v višini 839,014.161,76 SIT,
se uporabi:
– 156,857.040 SIT za dividende, to je
270 SIT bruto dividende na delnico.
Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic Dela Prodaje v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu
skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi
dobička. Družba bo dividende izplačala v
roku 30 dni po skupščini:
– nagrado upravi 7,843.000 SIT,
– nagrado
nadzornemu
svetu
8,890.000 SIT.
Dajatve nad bruto nagradami se izplačajo iz nerazdeljenega dobička leta 1999:
– nerazporejeno 1.068,123.616,36 SIT.
Vir za delitev je:
– del bilančnega dobička iz leta 1997
121,107.393,78 SIT,
– del bilančnega dobička iz leta 1999
52,482.646,22 SIT.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2002.
3. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini Dela
Prodaje, d.d., da sprejme naslednji sklep:
1. Zaradi odstopa se odpokličeta člana
nadzornega sveta Jože Mermal in Stanko
Brglez.
Odpoklic začne učinkovati z dnem sprejema na skupščini.
2. Za člana nadzornega sveta se z mandatom 4 let izvolita:
1. Bojan Salobir,
2. Samo Roš.
Novoizvoljena člana nastopita mandat
naslednji dan po izvolitvi na skupščini.
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4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini Dela
Prodaje, d.d., da sprejme naslednji sklep:
za revizorja družbe, ki bo revidiral računovodske izkaze Dela Prodaje, d.d. za leto
2003 se imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo Šager, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Domžale.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2002 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno zasedanja skupščine.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan sklica skupščine, objavljenega v
časopisu »Delo«, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD.
Vsaka delnica daje en glas.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se v 3 dneh pred skupščino pisno
prijavijo upravi družbe, kar pomeni, da
mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega
registra.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Delo Prodaja d.d.
predsednik uprave
Jure Božič
Ob-97399
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe
Modra linija holding, finančna družba,
d.d., Koper, uprava in nadzorni svet družbe
sklicujeta
1. sejo skupščine,
ki bo v torek, 26. 8. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine, za predsednika se izvoli Marijan Škoda, v komisijo za ugotavljanje sklepčnosti se izvolita: Tatjana Cepak in Katja
Gaberšček.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Mojca Tavčar Pasar.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Modra linija
holding d.d. in skupine Modra linija holding in poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2002.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
sta člana nadzornega sveta Igor Kragelj in
Miran Slaček podala izjavo o odstopu s funkcije člana nadzornega sveta, zato se za
čas od 26. 8. 2003 do 24. 12. 2005 izvolita naslednja člana, Samo Hladnik in Franko
Pečar.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2003 se določi revizorska hiša Ernst & Young, d.o.o. iz Ljubljane.
Kolikor revizorska hiša bistveno spremeni
dosedanje pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega
revizorja.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Vpogled v gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
vsak delovni dan od dneva objave sklica do
dneva zasedanja skupščine od 9. do
12. ure.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo le delničarji, ki svojo
udeležbo družbi najavijo vsaj tri dni pred
sejo.
Modra linija holding,
finančna družba, d.d., Koper
uprava in nadzorni svet
Ob-97407
Direktor delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in G.c. točke Statuta delniške družbe
VII. redno sejo skupščine
delniške družbe Mizar d.d., Volčja
Draga,
ki bo 8. 8. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
na sedežu delniške družbe v Volčji Dragi, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1:
1.1. Izvolijo se delovna telesa skupščine
po predlogu predsednika uprave družbe.
2. Odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini, da se sprejme naslednji
sklep:
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom za leto
2002, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Predlog sklepa št. 2.2: na dan 31. 12.
2002 znaša čisti poslovni izid obračunskega obdobja (izguba) v višini 111.504 tisoč
SIT. Izguba tekočega leta 2002 v višini
111.504 tisoč SIT se v celoti pokrije v breme prenesenega dobička v višini 8.488 tisoč SIT in v breme rezerve iz dobička v
višini 103.016 tisoč SIT.
Predlog sklepa št. 2.3: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2002.
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3. Imenovanje izrednega revizorja.
Predlog sklepa št. 3: skupščina družbe se
seznani z imenovanjem izredne revizije za potrebe prisilne poravnave, ki jo opravi revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem poslovnega poročila z revizijskim poročilom za potrebe prisilne poravnave.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da skupščina družbe sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe
se seznani z revizijskim poročilom družbe
za potrebe prisilne poravnave, ki teče pod
opr. št. St 17/2003 pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici.
Skupščina družbe se seznami s poslovnim poročilom uprave, kjer uprava predlaga
pokrivanje celotne izkazane izgube tekočega leta do 31. 5. 2003 v višini
72,844.548,53 SIT v breme rezerv iz dobička v višini 36,346.068,55 SIT in splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 36,497.655,98 SIT.
5. Sprejem sklepa o spremembi (povečanju) osnovnega kapitala.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da skupščina družbe sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 5: osnovni kapital družbe se poveča iz 97.930 tisoč SIT za 7.352
tisoč SIT in tako znaša 105.282 tisoč SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z
izdajo 7.352 navadnih delnic z oznako F v
nominalni višini 1.000 SIT za delnico tako,
da znaša vrednostno povečanje osnovnega
kapitala 7.352 tisoč SIT.
Delnice z oznako F so prosto prenosljive,
vsaka delnica pa zagotavlja po en glas pri
odločanju o vseh vprašanjih na skupščini družbe v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnim statutom družbe.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki oziroma s cesijo terjatev naslednjih upnikov, ki prevzamejo na novo izdane delnice:
Marc d.o.o. s cesijo svojih terjatev, ki jih
je pridobil z odkupom, na družbo Mizar d.d.
v višini 2,886.153,97 SIT vplača 1.337 navadnih delnic, katerih skupna nominalna
vrednost je 1,337.000 SIT ter s tem pridobi
1,27% vseh upravljalskih upravičenj.
Marc d.o.o. dodatno s cesijo svojih terjatev, ki jih pridobi po uvedbi postopka prisilne poravnave dne 30. 5. 2003, na družbo Mizar d.d. v višini 25,000.026,70 SIT
vplača 6.015 navadnih delnic, katerih skupna nominalna vrednost je 6,015.000 SIT
ter s tem pridobi 5,71% vseh upravljalskih
upravičenj.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala se
izteče zadnji delovni dan pred narokom za
prisilno poravnavo.
Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
predlagana prisilna poravnava nad dolžnikom Mizar d.d. pravnomočno potrjena.
6. Sprememba statuta družbe Mizar d.d.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je delničarjem dostopno na
sedežu družbe.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da skupščina družbe sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 6: sprejmejo se spremembe statuta v besedilu, kot so predlagane s strani uprave, vključno s spremembami, ki se nanašajo na 5. sklep te skupščine.
7. Razrešitev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta družbe Mizar d.d.
Sklep št. 7: po predlogu uprave in nadzornega sveta oziroma skupščine družbe,
skupščina družbe razreši dosedanjega člana in imenuje za novega člana nadzornega
sveta družbe.
8. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 8: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu uprave družbe na
sedežu družbe v Volčji Dragi, Volčja Draga
42, 5293 Volčja Draga.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj najavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo
na sedež družbe najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine družbe.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo zaradi administrativnih opravil, ki
so potrebna pred skupščino, odprta
30 minut pred pričetkom zasedanja. Zaprli
jo bomo ob 11. uri tako, da bo omogočen
točen pričetek skupščne.
Popolno gradivo za VII. skupščino družbe 2003 je delničarjem na voljo in vpogled
v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe
Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, in sicer vsak delovni dan po objavi sklica skupščine od 8. do 11. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
7 dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe ter ji tako omogočijo pravočasno
pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
8. 8. 2003 ob 12. uri. Seja skupščine bo
po ponovnem sklicu sklepčna za odločanje
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Mizar d.d.
direktor družbe
Andrej Rusjan
Št. 04062
Ob-97590
Na podlagi 35. člena statuta delniške
družbe Komunalna operativa d.d., Povšetova 8, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
9. skupščino
delničarjev Komunalna operativa d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana,
ki bo v torek, 5. 8. 2003 ob 15. uri, v
prostorih družbe Povšetova 8, Ljubljana.
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Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Seznanitev skupščine z zamenjavo revizijske hiše.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sklepom nadzornega sveta o imenovanju
nove revizijske hiše Audit d.o.o., Lendavska 18, Murska Sobota, za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2002.
3. Seznanitev skupščine s poslovnim poročilom uprave za leto 2002 in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega in revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovnim poročilom za leto 2002, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta, ostane
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002, v
višini 21,579.246,84 SIT, nerazporejen in
se prenese v naslednje poslovno leto.
5. Podelitev razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
6. Predlog za spremembo statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe statuta družbe.
7. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003 skupščina, po predlogu nadzornega sveta, imenuje Revizijsko družbo Audit d.o.o., Lendavska 18,
Murska Sobota.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Povšetova 8, vsak delavni dan med 8. in 11. uro
od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v KDD na dan
18. 7. 2003, njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni
pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci pa morajo v istem roku vložiti vsa pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 16. uri v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Komunalna operativa d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Anton Popit, univ. dipl. inž.
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Izvršbe in
zavarovanja
Z 02/00501
IZ-21772
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 02/00501 z dne 30. 10. 2002, v
izvršilni zadevi upnika RS, Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčni urad Celje, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo,
oddelek v Celju, zoper dolžnika Stanislava
Grma, s.p. Copy servis, Lopata 20, Celje,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
do dolžnika v višini 7,494.198,12 SIT, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 11. 7.
2002 in stroški izvršilnega postopka v znesku 105.000 SIT, z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od 30. 10. 2002 do plačila, z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, po
predlogu upnika in opravljenem naroku po
211. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju,
opravilo rubež in popis nepremičnine, in sicer stanovanja v izmeri 73,58 m2 ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše
Lopata 20, v Celju, katerega je lastnik dolžnik na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 2. 1994 do celote.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 11. 2002
In 209/2002
IZ-6176
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kopru pod opr. št. In 209/2002,
je bil dne 7. 2. 2003 opravljen rubež stanovanja v stanovanjski hiši na Kettejevi št. 3, v
Kopru, parc. št. 779/1, vl. št. 282, k.o.
Koper, ki sestoji iz hodnika v pritličju, stopnišča, hodnika v II. nadstropju, kuhinje,
WC, dnevne sobe in treh spalnic v skupni
izmeri 140,2 m2, last dolžnika Hamdija Durmiši, v korist upnice Republike Slovenije,
Ministrstva za finance, DURS, Davčni urad
Koper, Ferrarska 30, Koper, zaradi izterjave 1,860.015 SIT.
Izvršitelj okrajnega sodišča v Kopru
dne 25. 4. 2003
In 2002/01023
IZ-7786
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 27. 11. 2002, opr. št. In
2002/01023,
In
2002/01027,
In
2002/01048,
In
2002/01158,
In
2002/01170, je bil dne 8. 5. 2003 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 18, v izmeri 51,48 m2, v II. nadstropju
večstanovanjske hiše Beblerjev trg 14, Ljubljana, last dolžnika Thaqi Kada, Beblerjev
trg 14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2003
In 2001/01062
IZ-7787
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 9. 2001, opr. št. In 2001/01062,
je bil dne 26. 2. 2003 opravljen v korist
upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež trisobnega
stanovanja št. 8, na naslovu Kalanova 3,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Medvode, v izmeri 73,51 m2, last dolžnice
Helene Šepec, Kalanova 3, Medvode.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2003
In 2000/00712
IZ-7788
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 26. 6. 2001, opr. št. In
2000/000712, je bil dne 29. 4. 2003
opravljen v korist upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana,
rubež enosobnega stanovanja št. 24,
Puhova 6, Ljubljana, v izmeri 43,22 m2, last
dolžnice Weingerl Cvetke, Puhova 6-8,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2003
In 2002/00002
IZ-7790
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča z dne 25. 1. 2002, opr. št. In
2002/00002, In 2002/00006, In
2002/00010,
In
2002/00014,
In
2002/00018,
In
2002/0060,
In
2002/00064, In 2002/00068, je bil dne
7. 4. 2003 opravljen v korist upnika SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja št. 11, v izmeri
46,33 m2, v 2. nadstropju večstanovanjske
hiše Samova 35, Ljubljana, last dolžnika Erjavec Darka, Samova ulica 35, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2003
In 2002/00227
IZ-7791
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 4. 2003, opr. št. In 2002/00227,
je bil dne 10. 3. 2003 opravljen v korist
upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, rubež stanovanja št. 42, v
4. nadstropju večstanovanjske hiše na Rusjanovem trgu 3 v Ljubljani, last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2003
In 2002/01349
IZ-7792
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 25. 4. 2002, opr. št. In 2002/01349,
je bil dne 25. 4. 2003 opravljen v korist
upnika Mastra d.o.o., Ljubljana, rubež stanovanja št. 30, v VIII. nadstropju, Preglov
trg 30, Ljubljana, last dolžnice Levstek Erike.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2003
In 2001/01030
IZ-7824
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča, opr. št. In 2001/01030 in In
2002/00693, je bil dne 11. 3. 2003 opravljen v korist upnice Metalka stanovanjske
storitve d.o.o., rubež stanovanja št. 34, na
Švabičevi 1 v Ljubljani, last dolžnice Ogrin
Angele.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2003
IZ-97251
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 506/03 z dne 26. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 15, v 3. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Šmartno ob Paki 80, ki stoji na parc. št.
81/63, k.o. Šmartno ob Paki, in obsega

82,93 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah v večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last Feužer Frančiška in Feužer Jožefe, za vsakega do ene
polovice celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 568/93 z dne 19. 10. 1993, ter aneksov k navedeni pogodbi, datiranih z 12. 1.
2001, 19. 5. 2003 in 20. 6. 2003, med
prodajalcem Gorenje notranja oprema
d.o.o., Velenje, ter kupcema Feužer Frančiškom in Feužer Jožefo, zastavljeno v korist upnika Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34.400 EUR s pripadki napram dolžnikoma Feužer Bojanu in Feužer Nadi.
IZ-97252
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 325/03 z dne 24. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja
v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Radovljici, Gradnikova 65, na parc. št.
220/17, pripisani pri vl. št. 825 k.o. Radovljica, v izmeri 49,63 m2, last zastavitelja
Mitja Jukič Grm, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 6. 2003, zastavljeno v korist upnice Posojilnice-Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30.000 EUR s pripadki.
IZ-97255
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 505/03 z dne 26. 6.
2003, je stanovanje v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Medvodah, Škofjeloška
cesta 21, št. 12, v izmeri 58,25 m2, last
dolžnice in zastaviteljice Ane Janc, rojene
10. 1. 1950, prebivališče Medvode, Škofjeloška cesta 21, zastavljeno v korist upnika Slavka Šteblaja, rojenega 23. 5. 1967,
prebivališče Ljubljana, Pregljeva ulica 15,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
35.280 EUR v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan plačila, z obrestmi in stroški.
IZ-97258
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 508/03
z dne 26. 6. 2003, je bilo stanovanje, šifra
kat. občine 1772, št. stavbe 1060, št. dela
stavbe 93, in sicer v izmeri 29,37 m2, etaža
št. 5, ident. št. 01060/093 in pomožnem
prostoru v izmeri 2,30 m2, etaža št. 1, št.
dela stavbe 94, ident. št. 01060/094, ki se
nahajata v stanovanjski stavbi stoječi na
parc. št. 967/29 – stavbišče s stanovanjsko stavbo v izmeri 625 m2, k.o. Slape, na
naslovu Polje cesta XII/2 v Ljubljani, last
dolžnikov in zastaviteljev Drljač Tome in Dragana, oba Zaloška cesta 191 C, 1000 Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne
13. 6. 2003, med Vasiljevič Mileno, iz Ljubljane, kot prodajalko in zastaviteljema kot
kupcema, ter dodatku z dne 10. 6. 2003,
zastavljeno v korist upnika Kärntner Spar-
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kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.200
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-97262
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 509/03
z dne 26. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 13 v skupni izmeri 62,70 m2, ki se
nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Domžale, Miklošičeva 4B,
parc. št. 4019/1 k.o. Domžale in ki obsega
2 sobi, 1 kuhinjo, 1 kopalnico z WC, 1
predprostor, 1 loggio, last zastaviteljice Markovič Damjane, Miklošičeva ulica 17, 1230
Domžale, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 6. 2003, med Majo Kotar iz
Domžal kot prodajalko in zastaviteljem kot
kupcem, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 59.300 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
IZ-97268
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega
mesta, opr. št. SV-373/03 z dne 24. 6.
2003, je enoinpolsobno stanovanje št. 7, v
pritličnih prostorih stanovanjskega bloka na
naslovu Novo mesto, Ragovska 16, v skupni
izmeri 46,10 m2, ki stoji na parc. št. 233 k.o.
Kandija, skupaj s pripadajočim solastninskim
deležem na vseh skupnih prostorih, delih in
napravah stanovanjskega bloka, last dolžnice in zastaviteljice Bambič Marjane, Novo
mesto, Jakčeva ulica 22, na podlagi sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Novem
mestu, opr. št. D 231/2000 z dne 20. 9.
2000, po pokojni Penca Emi, roj. 5. 8.
1935, Novo mesto, Ragovska ulica 16, ter
kupoprodajne pogodbe št. 2-20/92-628 z
dne 13. 10. 1993, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Zarja d.d. Novo mesto in
Penca Emo kot kupovalko, zastavljeno v korist upnice Tomšič Nike, Črmošnjice pri Stopičah 34, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,819.280 SIT, kar znaša po prodajnem tečaju NLB d.d., Ljubljana, 12.000
EUR, s pripadki.
IZ-97279
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 61/03 z dne
24. 1. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 4 v izmeri 35,82 m2, v 4. nadstropju, s
shrambo v kleti, v stanovanjskem bloku na
Ljubljanski cesti 85 v Domžalah, last zastavne dolžnice Nataše Pukl, Domžale, Hubadova ulica 2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 8. 1. 2003, zastavljeno v
korist upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Domžale,
Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 4,800.000 SIT s pp.
IZ-97281
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 63/03 z dne

27. 1. 2003, sta bila lokal L6 v izmeri
21,96 m2 in skladišče v izmeri 21,49 m2, v
I. kleti objekta na Slomškovi 33 v Ljubljani,
last zastavne dolžnice Brigite Sitar, Ljubljana, Topniška 33, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 5. 1998, zastavljeno v
korist upnice Banke Domžale d.d. Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Domžale,
Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 10,000.000 SIT s pp.
IZ-97284
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 215/03 z dne
13. 3. 2003, je bilo stanovanje št. 8 v izmeri 70,15 m2, v pritličju stanovanjske hiše na
Rusjanovem trgu 9, Ljubljana, last zastavnih dolžnikov Jane in Ljubomira Subotić,
oba Wolfova ulica 3, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 5. 3. 2003, zastavljeno v korist upnice Banke Domžale
d.d. Domžale, bančna skupina NLB, 1230
Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 4,000.000 SIT s
pp.
IZ-97286
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 168/03 z dne
27. 2. 2003, je bilo petsobno stanovanje
št. 24 v izmeri 135 m2, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na Mlinski poti 19, Ljubljana-Črnuče, last zastavne dolžnice Jagode Cujnik, Mlinska pot 19, Ljubljana-Črnuče, na podlagi sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne 1. 2. 1995,
zastavljeno v korist upnice Banke Domžale
d.d. Domžale, bančna skupina NLB, 1230
Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 17,250.000 SIT
s pp.
IZ-97288
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 165/03 z dne
26. 2. 2003, sta bili stanovanje št. 84 v
izmeri 66,92 m2, v 9. nadstropju stanovanjske hiše na Rusjanovem trgu 3, Ljubljana,
last zastavne dolžnice Gordane Vidojković,
Rusjanov trg 3, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
3506 z dne 17. 3. 1993, in enosobno stanovanje št. 1 v izmeri 35,75 m2, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na Kolodvorski 2b, Mengeš, last zastavne dolžnice Gordane Vidojković, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 2. 2003, zastavljeni v korist upnice Banke Domžale d.d. Domžale, bančna skupina
NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v znesku
11,700.000 SIT s pp.
IZ-97291
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 323/03 z dne
11. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 19 v izmeri 62,50 m2, v 4. nadstropju
stanovanjske stavbe na Miklošičevi 4A,
Domžale, last zastavnih dolžnikov Irene in
Aca Ačkovič, oba Kamniška cesta 13, Domžale, ter Aleša Ačkoviča, Miklošičeva 4A,
Domžale, na podlagi menjalne pogodbe z
dne 17. 6. 1992, zastavljeno v korist upnice
Banke Domžale d.d. Domžale, bančna sku-
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pina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
9,000.000 SIT s pp.
IZ-97292
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 412/03 z dne
21. 5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. A 31 v izmeri 48,15 m2, v 3. nadstropju s
kletnim prostorom št. A-S 31 v izmeri
5,90 m2 v drugi garažni kleti in parkirnim
mestom št. K 2A-12 v izmeri 13,45 m2, v
objektu na nepremičninah, vpisanih pri vl.
št. 4704 k.o. Domžale, last zastavnega dolžnika Tomaža Grčarja, Župančičeva 1, Dob,
na podlagi prodajne pogodbe št.
K015/02-S z dne 12. 12. 2002, zastavljeno v korist upnice Hranilno kreditne službe
Domžale p.o., 1230 Domžale, Ljubljanska
72, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 17,741.045 SIT s pp.
IZ-97294
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 413/03 z dne
21. 5. 2003, je bila garsonjera št.
S4-B2.135 v izmeri 31,65 m2, v I. nadstropju s kletno shrambo št. K4 v izmeri 2,4 m2,
v stanovanjsko-poslovnem kompleksu K-6
UTOK – soseska Mali Grad v Kamniku, last
zastavne dolžnice Mateje Novšak, Boštanj
32, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 30. 12. 2002, zastavljena v korist upnice Hranilno kreditne službe Domžale p.o.,
1230 Domžale, Ljubljanska 72, za zavarovanje
denarne
terjatve
v
znesku
11,279.287,34 SIT s pp.
IZ-97297
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 424/03 z dne
22. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 8 v izmeri 33,77 m2, v II. nadstropju stanovanjske
hiše, na naslovu Chengdujska 16, Ljubljana, last zastavnega dolžnika Slavka
Miličevića, Chengdujska 16, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 3.0-593-7/92 z dne 22. 7.
1992, zastavljeno v korist upnice Banke
Domžale d.d. Domžale, bančna skupina
NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v znesku
1,700.000 SIT s pp.
IZ-97301
Na podlagi notarskih zapisov notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 425/03 in
426/03 z dne 22. 5. 2003, je bilo enosobno stanovanje št. 14, v izmeri 40,14 m2, v
II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Matije Blejca 6, Kamnik, last zastavnih dolžnikov Aleša Šinka, Ljubljanska cesta 80a,
Domžale, in Elizabete Strehar, Mačkovci 19,
Domžale, na podlagi prodajne pogodbe 22.
4. 2003, zastavljeno v korist upnice Banke
Domžale d.d. Domžale, bančna skupina
NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarnih terjatev v znesku
2,000.000 SIT s pp in 3.000.000 SIT s
pp.
IZ-97303
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 461/03 z dne
3. 6. 2003, je bilo enoinpolsobno stanova-
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nje št. 3, v izmeri 49,95 m2, v 1. nadstropju
stanovanjskega bloka B-19 na Pokljukarjevi
18b, Ljubljana, last zastavne dolžnice Maje
Konrad, Pokljukarjeva 18, Ljubljana, na
podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III D 328/96 z dne
28. 5. 1996 in sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, št. II D 652/2000
z dne 29. 3. 2001, zastavljeno v korist upnice Banke Domžale d.d. Domžale, bančna
skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska
62, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 3,500.000 SIT s pp.
IZ-97305
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 462/03 z dne
3. 6. 2003, je bil stanovanjski prostor z
oznako 2/10, v izmeri 52,76 m2, s shrambo v kleti št. 6 v izmeri 3,65 m2 in parkirnim
mestom v poslovno stanovanjskem objektu
Malin, ki leži na parc. št. 96, 95/1, 95/3 in
94/3 k.o. Radomlje, last zastavnega dolžnika Marjana Juharta, Dragarjeva 20, Domžale, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
18 z dne 13. 2. 1998, zastavljen v korist
upnice Banke Domžale d.d. Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 3,000.000 SIT s pp.
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no v korist upnika Iskratel telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta
24 a, Kranj, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 23.600 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije s pripadki.
IZ-97314
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 577/03 z dne 24. 6.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. 13,
v skupni izmeri 103,89 m2, v 3. nadstropju
stanovanjske hiše na Kotnikovi 22, v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 2916, k.o. Tabor, s
pripadajočo kletjo in parkirnim mestom št.
34, ki je last zastavitelja Gregorja Golobiča,
Kotnikova 22, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 362-16/2003 z dne
17. 6. 2003, sklenjene z Republiko Slovenijo, Stanovanjsko komisijo Vlade RS. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, matična št. 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
17,000.000 SIT s pripadki.

IZ-97310
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 497/03 z dne
16. 6. 2003, je bil poslovni prostor v izmeri
46,13 m2, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta SPB-1, last zastavnega dolžnika
Golfturist, turizem in rent agencija, d.o.o.,
1000 Ljubljana, Trdinova 3, na podlagi pogodbe št. D-26/84-P, zastavljen v korist
upnice Banke Domžale d.d. Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 30,000.000 SIT s pp.

IZ-97315
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 631/03 z dne 24. 6.
2003, je bilo zastavljeno:
– mansardno stanovanje št. 15, v skupni
izmeri 45,60 m2, v III. nadstropju v stanovanjsko poslovnem objektu, na naslovu Ulica Franca Mlakarja 9, v Ljubljani, ki stoji na
parceli št. 1548/14 k.o. Dravlje, in podstrešni del v izmeri 36 m2, s pripadajočim
parkirnim prostorom št. 15, ki je last zastavitelja
Borisa
Pipana,
EMŠO
2407969500531, Šmarje 6, Šmarje, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 11. 2002 in dodatka z dne 20. 11.
2002, sklenjeno s prodajalcem Listello
d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, in
– stanovanje št. 11, v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe, v Mariboru, Mladinska ulica 2, v skupni izmeri 127,11 m2,
last zastavitelja Borisa Pipana, EMŠO
2407969500531, Šmarje 6, Šmarje, na
podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje z dne 5. 6. 2003, sklenjene s prodajalko Aleksandro Poštrak, Gradiška ulica 64,
Pesnica pri Mariboru.
Stanovanji sta zastavljeni v korist upnice
Volksbank – Ljudska banka d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
166.000 EUR, s pripadki.

IZ-97313
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 723/2003 z dne 26. 6.
2003, je enoinpolsobno stanovanje št. 5 v
prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kebetova 16 v Kranju, ki stoji na parc.
št. 941/1, vl. št. 166 k.o. Kranj, ki obsega
skupno 46,70 m2, in sicer predsobo, kopalnico in WC, kuhinjo, spalnico, dnevno
sobo, klet in shrambo, stanovanju pa pripada tudi delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, last dolžnice
Mateje Berce, Hafnarjeva pot 51, Kranj, na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene 3. 6.
2003 s prodajalko Marijo Justin, zastavlje-

IZ-97316
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 632/03 z dne 24. 6. 2003,
je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št.
4, v izmeri 62,85 m2, ki se nahaja v stopnišču 2, bloka B2, na naslovu Žaucerjeva ulica 16, v Ljubljani, s pripadajočo shrambo, ki
se nahaja v kleti stopnišča 2, bloka B2, ki je
last zastaviteljice Majde Kuzma, Britof 221d,
Kranj, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 5. 2003, s prodajalcem Damjanom Šolarjem, Gorazdova 19, Ljubljana.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d., Ljubljana, matična št. 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14,000.000 SIT s pripadki.

IZ-97308
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 466/03 z dne
5. 6. 2003, je bila garsonjera št. 69 v izmeri 28,25 m2, v 6. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na Ljubljanski 90,
Domžale, last dolžnice Štefanije Klopčič,
Ljubljanska cesta 90, Domžale, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 26. 11. 2001, zastavljeno v korist upnika Pavleta Šuštarja,
Zaboršt, Pot za Bistrico 62, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 9.500 EUR s pp.

IZ-97317
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 395/03 z dne 24. 6.
2003, je bilo stanovanje številka 6, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Selo 1, Zagorje, v skupni
izmeri 39,60 m2, last dolžnika in zastavitelja
Darka Karadžića, rojenega 30. 8. 1975,
Zagorje, Selo 1, zastavljeno v korist zastavnega upnika Volksbank Karntner SUD reg.
Gen.m.b.H, 9170 Ferlach, Hauptplatz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 10.000 EUR s pripadki.
IZ-97318
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 677/03 z dne 24. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 158 v IV. nadstropju, v skupni izmeri 41,58 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg Dušana Kvedra
12, v Mariboru, stoječe na parc. št. 1753/7,
k.o. Spodnje Radvanje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 5. 2003, sklenjene s prodajalko Orešič Marijo, zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6.000
EUR, kar znaša preračunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan podpisa tega
notarskega zapisa 1,401.902,40 SIT s pripadki.
IZ-97319
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. 684/03 z dne 26. 6. 2003,
je bilo stanovanje št. 05, v II. nadstropju v
izmeri 81,05 m2, na naslovu Strossmajerjeva
ulica 011, v Mariboru, stoječe na parc. 1396,
k.o. Koroška vrata, katerega lastnica je
Festić Lelja, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 2. 11. 2000, sklenjene s prodajalcem
Hržič Rudolfom, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenbank
Eberndorf
registrierte
G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.000 EUR, kar znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa tega notarskega zapisa
7,009.512 SIT s pripadki.
IZ-97321
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 852/03 z dne 23. 6.
2003, so bili proizvodno – skladiščno –
prodajni prostori in pisarniški prostori (lamela 5) s pripadajočim dvoriščem, v delu
objekta hale “A”, stavba stoji na parc. št.
801/8, 801/10, 801/11, 801/12,
801/13, 801/19, 801/20, 801/21,
801/22, vpisane v vložku št. 195, k.o. Ankaran, last zastavitelja Šav Angela, lastnine,
pridobljene na podlagi pogodbe za nakup
poslovnih prostorov z dne 5. 5. 2003, potrdila o plačilu celotne kupnine z dne 23. 6.
2003 in fotokopije izbrisne pobotnice z dne
16. 1. 2003, zastavljeni v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Proizvodnja kovinskih konstrulcij in njihovih delov, Angel Šav,
v znesku 15,000.000 SIT s pripadki s skrajnim rokom vračila 26. 6. 2013, v korist delniške družbe Nove Ljubljanske banke d.d.,
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Ljubljana, Podružnica Koper, Poslovalnica
Koper, matična št. 5860571, s sedežem v
Kopru, Pristaniška ul. št. 45.
IZ-97322
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 749/2003 z dne
26. 6. 2003, je bila nepremičnina, ki predstavlja stanovanje št. 1 na naslovu Kremplova ul. 002, Maribor, v skupni izmeri 82 m2,
od tega stanovanjski del 47,22 m2, balkon
9,18 m2, galerija 22,10 m2 in pripadajoča
kletna shramba št. 1, v izmeri 3,50 m2, v
mansardi levo poslovno-stanovanjskega objekta, stoječega na parc. št. 364 in 362/2,
k.o. Melje, kar je razvidno iz originalne kupoprodajne pogodbe (brez številke) z dne
10. 6. 2003, sklenjene med Raškovič Tiborjem kot prodajalcem in Krevh Robertom
kot kupcem, zastavljena v korist upnice
Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, Cankarjeva 6/b, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
11,500.000 SIT s pripadki.
IZ-97334
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 740/2003 z dne
26. 6. 2003, je bila nepremičnina, ki predstavlja stanovanje št. 9 v II. nadstropju, v
skupni izmeri 55,90 m2, od tega kletni prostor – shramba v izmeri 2,11 m2 v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Štrekljeva 034,
stoječi na parceli številka 121, k.o. Tezno, s
pripadajočimi deli skupnih prostorov, naprav
in površin objekta ter gradbene parcele objekta, kar je razvidno iz originalne prodajne
pogodbe (brez številke) z dne 12. 6. 2003,
sklenjene med Rojko Silvano, Rojko Kirko
in Rojko Ulrih Dorotejo, kot prodajalci in
Hartman Gregorjem kot kupcem, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, Cankarjeva
6/b, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,500.000 SIT s pripadki.
IZ-97335
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar, opr.
št. SV 2116/2003 z dne 26. 6. 2003, je
bilo stanovanje št. 19 v 2. nadstropju stanovanjskega bloka v izmeri 56,63 m2, s pripadajočo kletjo, vključno s solastninsko pravico na skupnih delih, na naslovu v Ljubljani,
Trebinjska 9, last Alenke Gaberšek, Trebinjska ulica 9, Ljubjlana, pridobljeno z darilno
pogodbo z dne 1. 12. 1992, darovalca Gaberšek Boruta, Tbilisijska 134, Ljubljana,
zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki
in stroški.
IZ-97336
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV - 2120/2003 z dne
27. 6. 2003, so bile nepremičnine, garsonjera št. 12 v IV. nadstropju stanovanjskega
bloka na Tomšičevi ulici 3, v Slovenj Gradcu, v izmeri 32,54 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, parc.
št. 781/1, z.k. vl. št. 1169, k.o. Slovenj

Gradec, na podlagi darilne pogodbe z dne
24. 10. 2002, z Danielo Hribernik kot darovalko, garsonjera št. 8, v III. nadstropju stanovanjskega bloka na Partizanski ulici 8/a v
Slovenj Gradcu, v izmeri 23,24 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih delih, parc. št. 771/1, pri z.k. vl. št.
352, k. o. Slovenj Gradec, na podlagi darilne pogodbe pogodbe z dne 24. 10. 2002,
z Danielo Hribernik kot darovalko, trisobno
stanovanje št. 3, v I. nadstropju na Mariborski cesti 23 v Dravogradu, v izmeri
73,34 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, parc. št. 1002/1,
pri z.k. vl. 436, k.o. Dravograd, na podlagi
darilne pogodbe z dne 24. 10. 2002, z
Danielo Hribernik kot darovalko, trisobno
stanovanje št. 10, v III. nadstropju, Robindvoru 46, v Dravogradu, v izmeri 79 m2, s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, parc. št. 958/9, pri z.k. vl. 706,
k.o. Dravograd, na podlagi darilne pogodbe z dne 28. 10. 2002, z Danielo Hribernik
kot darovalko, dvosobno stanovanje št. 12,
v III. nadstropju na Robindvoru 48, v Dravogradu v izmeri 60,57 m2, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih delih,
parc. št. 242/3, pri z.k. vl. 706, k.o. Dravograd, na podlagi darilne pogodbe z dne
24. 10. 2002, z Danielo Hribernik kot darovalko, enosobno stanovanje št. 8, v II. nadstropju na Robindvoru 33 v Dravogradu, v
izmeri 44,81 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, parc. št.
957/14, pri z.k. vl. 605, k.o. Dravograd,
na podlagi darilne pogodbe z dne 9. 6.
2003, z Danielo Hribernik kot darovalko,
poslovni prostor z oznako T v pritličju, v
skupni izmeri 212,02 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, vl. št.
255, k.o. Zg. Muta, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5. 2003, z Koroško
trgovino d.d., Partizanska ulica 2, Radlje
ob Dravi, kot prodajalko last Hribernik Vasje, Mariborska cesta 1, Dravograd, zastavljene v korist upnika BKS – leasing d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 75.000 EUR s pripadki.
IZ-97450
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice za zavarovanje dolga, SV
514/03 z dne 30. 6. 2003, notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo stanovanje št. 9, v izmeri 68,61 m2, v 2. nadstropju, ter na skupnih delih, objektih in napravah in na stavbnem in funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka na Polzeli, Polzela 233, ki stoji na parc. št. 610/1, pripisani
k vl. št. 1725, k.o. Polzela, last Pirec Janka
in Pirec Mojce, za vsakega do nerazdelne
ene polovice celote, oba Polzela 233, Polzela, pridobljeno na podlagi kupoprodajne
pogodbe o nakupu stanovanja z dne 3. 4.
2002 ter dodatka k navedeni pogodbi z
dne 30. 5. 2002, sklenjenima med prodajalko Pocajt Ano ter kupcema Pirec Jankom
in Pirec Mojco, zastavljen v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,600.000 SIT s pripadki, napram dolžniku
Pirec Janku.
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IZ-97451
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o obstoju in zavarovanju denarne terjatve po 250. členu
ZIZ, SV 516/03 z dne 30. 6. 2003, notarja
Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo
stanovanje št. 17, v 3. nadstropju, v izmeri
35,19 m2 in kletno shrambo št. S 17, v kleti
v izmeri 1,30 m2, v stanovanjski stavbi Pod
kostanji 22, Celje, stoječe na parc. št.
592/13, k.o. Ostrožno, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču
last Šegota Sunčane, do celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
26. 5. 2003, sklenjeni med prodajalko Sternad Zupanc Janjo in kupcem Šegota Sunčano, zastavljeno v korist upnice Banke Celje, d.d., Celje, za zavarovanje denarne terjatve, v višini 4,000.000 SIT s pripadki, napram dolžnici Šegota Sunčani.
IZ-97452
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o obstoju in zavarovanju denarne terjatve po 250. členu
ZIZ, SV 520/03 z dne 30. 6. 2003, notarja
Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, sta bili
nepremičnini:
– stanovanje št. 32/VI, v izmeri
56,53 m2 in drugi prostori št. 32/k, v izmeri 1,99 m2, locirani v VI. nadstropju ter v
kleti stanovanjske hiše Bevkova 8, Žalec,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski h iši in funkcionalnem zemljišču last Juras Bojana, do celote,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja z dne 9. 6.
2003, sklenjeni med prodajalcema Jug Simonom in Dežnikar Zdenko in kupcem Juras Bojanom, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Celje, in
– stanovanje št. 5, v izmeri 26,41 m2,
locirano v 1. nadstropju stanovanjskega bloka Na zelenici 14, Prebold, ki stoji na parc.
št. 324/6, k.o. Prebold, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču last Debeljak Irene do celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja z dne 12. 4. 2001, sklenjeni med
prodajalcem Premik Urošem in kupcem Debeljak Ireno, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Celje,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pripadki, napram dolžniku
Juras Bojanu.
IZ-97453
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju,
opr. št. SV 769/2003 z dne 30. 6. 2003,
sta stanovanje v etažnem načrtu označeno s
št. 4, v 3. etaži poslovno stanovanjske hiše v
Postojni, na naslovu Tržaška ulica 8, ki stoji
na parceli št. 1527/7, vl. št. 39 k.o. Postojna, v skupni izmeri 48,86 m2, ki obsega
kuhinjo z bivalnim prostorom, hodnik, kopalnico, sobo in dva garderobna prostora, ter
solastniški delež na skupnih prostorih (kotlovnica, skupni hodniki in stopnišča), delih
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in napravah (gradbeni elementi, ki zagotavljajo obstoj zgradbe kot celote, temelji, nosilni zidovi, stropi, fasada, streha, dimniki, svetlobni jaški, električna, kanalizacijska, vodovodna in telefonska napeljava), last zastaviteljice Nike Brunet, Močnikova ulica 10,
Ljubljana, na temelju prodajne pogodbe št.
IP-P-739/I z dne 16. 5. 2003, sklenjene s
prodajalcem P.P.R. nepremičnine d.o.o., Tržaška cesta 22, Postojna in stanovanje št. 4
v izmeri 52 m2, v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Močnikova ulica 10, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 86/5 k.o. Šenpeter,
ki obsega tri sobe, kuhinjo, kopalnico, WC,
predsobo, balkon, klet/drvarnico, v skupni
površini 55,40 m2, last dolžnice Simone Brunet, Sketova ulica 13, Ljubljana, na temelju
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 107/74-91 z dne 7. 11. 1991, sklenjene s
prodajalko Republiko Slovenijo, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 68.523,75 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije s pripadki.
IZ-97454
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 772/2003 z dne 30. 6.
2003, je stanovanje št. 10, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske hiše v Kranju, v
skupni izmeri 58 m2, ki obsega kuhinjo, dve
sobi, WC, kopalnico, shrambo in druge prostore, k stanovanju pa pripada tudi solastniški delež na vseh skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah v stanovanjskem objektu in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, last zastavitelja Stojana Česnika iz Kranja, Ulica Janka Puclja 7, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
15. 12. 2000 s prodajalko Damjano Pernuš, zastavljeno v korist upnice Volksbank
– Ljudska banka d.d., Dunajska 128 a,
1000 Ljubljana, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 25.350 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije s pripadki.
IZ-97455
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-338/03 z dne
30. 6. 2003, je bilo trisobno stanovanje
številka 36, ki se nahaja v I. nadstropju
stanovanjskega bloka v Ljubljani, Prijateljeva 21, na parc. št. 25/18 in 273/1, k.o.
Karlovško predmestje, v skupni izmeri
66,32 m2, s solastniškim deležem na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah hiše v Ljubljani, Prijateljeva 21, last
zastaviteljice Tatjane Vrančić Garbajs, Ljubljana, Tominškova ulica 76, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 6. 2002, sklenjene med prodajalcem Tomažem Garbajsom in zastaviteljco Tatjano Vrančić Garbajs, v korist upnice NLB d.d., za
zavarovanje denarne terjatve v višini
17,845.095,60 SIT s pripadki.
IZ-97456
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 698/03 z dne 30. 6.
2003, je bila nepremičnina:
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– stanovanje v večstanovanjski hiši v Ptuju, Volkmajerjeva ulica 022, vložna št. 612,
k.o. Krčevina pri Ptuju, stoječe na parc. št.
566/11, vse v lasti Mazera Ivana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene z dne 5. 10. 1992, s prodajalcem Talum, p.o. Kidričevo, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.498,95 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve navedene kreditne pogodbe, kar znaša 5,700.000 SIT s pripadki.
IZ-97457
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-385/03 z dne
30. 6. 2003, je trisobno stanovanje številka 26, v Novem mestu, Kandijska cesta 41,
v podstrešju, v objektu-bloku, ki stoji na
parc. št. 383, vpisani v vl. št. 1118 k.o.
Kandija, v skupni izmeri 68,10 m2, skupaj s
pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in funkcionalnem zemljišču, last dolžnika in zastavitelja
Nemanič Leopolda in zastaviteljice Nemanič Tatjane, oba Novo mesto, Kandijska cesta 41, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene z Lazičić Davorinom, Novo mesto, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve upnice Raiffeisen
Krekova banka d.d., Maribor, Slomškov trg
18, v višini 24.836,85 EUR oziroma po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
9096/61, 5,800.000 SIT s pripadki.
IZ-97458
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-386/03 z dne
30. 6. 2003, je dvosobno stanovanje št. 4,
v pritličnih prostorih stanovanjskega bloka v
Novem mestu, Seidlova cesta 52, ki stoji
na parc. št. 877 k.o. Novo mesto, v skupni
izmeri 62,60 m2, s pripadajočim solastninskim deležem na vseh skupnih prostorih,
delih in napravah stanovanjskega bloka, last
dolžnice in zastaviteljice Turk Silve, Novo
mesto, Seidlova cesta 52, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 2-20/92-433 z dne
19. 7. 1993, sklenjene s Stanovanjskim podjetjem Zarja d.d. Novo mesto, zastavjeno
za zavarovanje denarne terjatve upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Maribor, Slomškov trg 18, v višini 17.349,38 EUR oziroma po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
9080/10, 4,050.000 SIT s pripadki
IZ-97459
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-387/03 z dne
30. 6. 2003, je vrstna hiša št. 4, na naslovu Šentrupert, Slovenska vas 22, ki stoji na
parc. št. 2506/6 vl. št. 769 k.o. Straža, v
skupni izmeri 86,53 m2, last zastaviteljice
Gros Tatjane, prej Lindtner, Slovenska vas
22, Šentrupert, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 2. 2001, sklenjene z
Jevnikar Aleksandrom, zastavljeno za zava-

rovanje denarne terjatve upnice Raiffeisen
Krekova banka d.d., Maribor, Slomškov trg
18, v višini 44.195,05 EUR oziroma po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
9008/93, 10,300.000 SIT s pripadki, za
dolg dolžnice Peterle Nade, Novo mesto,
Ragovska ulica 21.
IZ-97460
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
774/03-1 z dne 30. 6. 2003, je bilo štirisobno stanovanje številka 5 v drugem nadstropju, v skupni izmeri 97,69 m2, od tega s
pripadajočim kletnim prostorom-shrambo
9,50 m2, kar vse se nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru, Smetanova ulica 51,
zgrajeni na parceli številka 242, katastrska
občina Koroška vrata, k stanovanju pa pripada solastniški delež pripadajočega dela
zemljišča na katerem stavba stoji, funkcionalnega zemljišča ter skupnih prostorov, delov in naprav, ki služijo stavbi kot celoti; last
dolžnika – zastavitelja Dimitrija Hlasteca in
zastaviteljice Andrejke Hlastec, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
13. 9. 2000, sklenjene med njima kot kupcema ter med Tonka Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Prešernova 20, Maribor, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika –
zastavitelja Dimitrija Hlastca v višini
10,000.000 SIT s pripadki.
IZ-97461
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 661/03 z dne 23. 6.
2003, je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 15 v izmeri 69 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 1 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Panonska ulica 4, stoječe na
parc. št. 1879, k.o. Tezno, ki je do celote
last Nade Lorenčič, stan. Panonska ulica 4,
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 5. 2003 med prodajalcem TAM Maribor, družba za upravljanje
in financiranje podjetij, d.d. – v stečaju, Maribor, Ptujska cesta 184, in kupko Nado
Lorenčič, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Stanka in Nade Lorenčič, oba stan. Panonska ulica 4, Maribor, v
višini 13.300 EUR s pripadki.
IZ-97462
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 667/03 z dne 24. 6.
2003, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 7, v izmeri 55,35 m2 s kletno shrambo, ki se nahaja v V. nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Cafova ulica
5, stoječega na parc. št. 1166, vpisani v vl.
št. 1422, k.o. Maribor-Grad, ki je last Damirja Koblarja, stan. Bezgovje 2, Spodnji
Duplek, do 1/2 in Lucije Koblar, stan. Terčeva ulica 24, Maribor, do 1/2, na podlagi
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prodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 12.
2001 med prodajalcem Pozama z.o.o., Potrošniška zadruga železničarjev Maribor, Cafova ulica 5, Maribor in kupcema Dejanom
ter Sabino Ljubec, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 13. 5. 2003
med prodajalcema Dejanom in Sabino Ljubec ter kupcema Damirjem in Lucijo Koblar, zastavljena v korist upnice Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Republika Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Damirja Koblarja, stan. Bezgovje 2, Spodnji Duplek in Lucije Koblar,
stan. Terčeva ulica 24, Maribor, v višini
36.650 EUR s pripadki.

2003, je bila nepremičnina – stanovanje št.
1 v izmeri 41,92 m2, ki se nahaja v nizkem
pritličju v večstanovanjskem objektu št. 48,
na naslovu Stanežiče 125, stoječem na
parc. št. 44/2 k.o. Stanežiče, pri čemer k
stanovanju pripada kletna shramba št. 2, v
izmeri 5,27 m2, zunanja terasa v izmeri
14,88 m2, atrij v izmeri 19,79 m2, nepokrito
parkirno mesto št. 16 ter solastninska pravica na prostorih, objektih in napravah, ki
služijo objektu kot celoti, kakor tudi delež
stavbišča in funkcionalnega zemljišča, zastavljena v korist zastavne upnice Banke
Domžale d.d., v zavarovanje kreditne denarne terjatve v znesku 7,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-97463
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 810/2003 z dne
30. 6. 2003, je stanovanje št. 25/IV v stanovanjski hiši, Jakčeva 37, Ljubljana, v
izmeri 37,32 m2 in drugi prostori v izmeri
2,10 m2, ki stoji na parc. št. 739/1 k.o.
Štepanja vas, katerega lastnica je dolžnica
ter zastaviteljica Angleitner Alenka, stanujoča Maribor, Strossmayerjeva ul. 35, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 18. 6. 2003, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška
14, za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

IZ-97466
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 407/03 z dne 30. 6.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 11 v
izmeri 55,98 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Šentvid 33, Lukovica, stoječega na parc. št. 12
k.o. Prevoje, katero je v solasti Antona Metelka iz Kamnika, Kovinarska cesta 10 b in
Alenke Haler Kramljak iz Kamnika, Prisojna
pot 6, in sicer vsakega do ene idealne polovice, zastavljeno v korist zastavne upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Podružnica
Kamnik, Kamnik, Ljubljanska 45, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v znesku
4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-97464
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 328/03 z dne 28. 5.
2003, sta bili nepremičnini v poslovno stanovanjskem objektu v Mengšu, Slovenska
cesta 24, ki sta v solasti odvetnikov Martina
Breganta iz Ljubljane, Ulica bratov Rozman
16, Petra Volgemuta iz Kamnika, Groharjeva 2 in Zorana Hajtnika iz Notranjih Goric,
Ob Drobtinki 11, in sicer:
a) poslovni prostor z oznako A4e in A5e
v I. nadstropju v skupni izmeri 115,61 m2,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih prostorih in napravah (stopnišču
z vhodom v objekt, hodniku oziroma čakalnici s pripadajočimi toaletnimi prostori, ki
se nahajajo ob poslovnem prostoru označenim z A3e, kakor tudi stopnišču z vhodom ter hodniku in sanitarijah, ki se nahajajo ob poslovnem prostoru označenim z A6
e ter nadalje tudi na čajni kuhinji v izmeri
6,15 m2, katera se nahaja nad stopniščem);
b) poslovni prostor z oznako A3e v I.
nadstropju A etaže v skupni izmeri 39,80 m2
skupaj z reprezentančnim balkonom v izmeri
4,50 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah (stopnišču z vhodom v objekt, hodniku oziroma
čakalnici s pripadajočimi toaletnimi prostori, ki se nahajajo ob poslovnem prostoru
označenem z A3e),
zastavljeni v korist zastavne upnice Banke Domžale d.d., v zavarovanje kreditne denarne terjatve v znesku 15,000.000 SIT s
pripadki.
IZ-97465
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 366/03 z dne 12. 6.

IZ-97478
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 383/2003 z dne
30. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 17, ki se
nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Cesta 1. maja 67 v Kranju,
ki stoji na parc. št. 213/1, z.k. vl. št. 7, k.o.
Huje, v skupni izmeri 77,70 m2, ki obsega
kuhinjo v izmeri 11,16 m2, sobo v izmeri
19,44 m2, sobo v izmeri 13,33 m2, sobo v
izmeri 14,26 m2, hodnik v izmeri 8,99 m2,
WC v izmeri 1,56 m2, kopalnico v izmeri
3,55 m2, klet v izmeri 0,93 m2 in druge
prostore v izmeri 4,46 m2, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo hiši v celoti ter
pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, in je last Zorana Šiljaka na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 7. 2000, s prodajalcem Eminom Stublla, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
18, Maribor, z zaznambo neposredne izvršljivosti, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 42.832,40 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan sklenitve kreditne pogodbe,
kar znaša 10,000.000 SIT, s pp.
IZ-97479
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 784/2003 z dne
20. 6. 2003, je stanovanje št. 1, v izmeri
76,12 m2, v mansardi večstanovanjske stavbe v Šolski 28a v Mariboru, ki stoji na parc.
št. 1008/2, pripisani pri vl. št. 1723 k.o.
Pobrežje, last Korez Matilde, stanujoča Markovičeva 9, Maribor, na temelju prodajne
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pogodbe z dne 13. 6. 2003, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 27.300 EUR s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za EUR na
dan plačila oziroma izterjave.
IZ-97480
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar, opr.
št. SV 2147/03 z dne 30. 6. 2003, je bil
poslovni prostor številka 17 v prvi etaži, v
izmeri 197,30 m2, skupaj s solastniškim deležem na skupnih delih, Ljubljana, Tbilisijska cesta 59, parc. št. 500/53, vl. št.
4580, k.o. Trnovsko predmestje, last Studio, očesni kirurški center, d.o.o. Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 5.
2003, z Prolink d.o.o., Zabukovica 87, Griže, zastavljen v korist Banke Koper d.d.,
Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 34,950.000 in
15,000.000 SIT s pripadki in stroški.
IZ-97481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV - 2159/2003 z dne
1. 7. 2003, je bilo stanovanje v prvem nadstropju, Župančičeva 6, Lendava, parc. št.
4274, vl. št. 2412, k.o. Lendava, last Marte
Šernek, Župančičeva ulica 6, Lendava, na
podlagi pogodbe o nakupu stanovanja z dne
12. 7. 1993, sklenjene z Občino Lendava,
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10.000 EUR v tolarski protivrednosti
s pripadki.
IZ-97482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV - 2162/2003 z dne
1. 7. 2003, je bilo stanovanje št. 22 v III.
nadstropju v izmeri 65,59 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih,
Goriška ulici 13, v Mariboru, last Kovačič
Jelke, Goriška ulica 13, Maribor, na podlagi posadne listine z dne 7. 12. 1999, z
Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor,
d.o.o., Leningrajska c. 27, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice BKS – leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
IZ-97483
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1216/03 z dne 1. 7.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
8, v skupni izmeri 91,30 m2, ki se nahaja v
3. nadstopju stanovanjske hiše na naslovu
Padlih borcev 12, Prestranek, stoječe na
parc. št. 4511/7, vpisani v vložku št. 890
k.o. Slavina, v solasti dolžnikov in zastaviteljev Klarić Jakova in Klarić Kate, zastavljeno
v korist upnika Bačer Radovana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16.800 EUR
s pripadki.
IZ-97484
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
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ljane, opr. št. SV 1217/03 z dne 1. 7. 2003,
je bilo stanovanje v stanovanjski soseski SŠ
3/4 Podutik stanovanjske enote in garaže
št. obj. 11/A, dvoinpolsobno, pritličje, št.
stan. 6, v skupni izmeri 67,81 m2 in garaža
G-3, last zastaviteljice Nataše Ozvatič, roj.
16. 1. 1970, Krivec 3, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Lili Mihelčič, Robova ulica 24, Vir, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6.600 EUR s pripadki.
IZ-97485
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1218/03 z dne 1. 7. 2003,
je bilo stanovanje št. 85 v 4. nadstropju, v
stanovanjski hiši Črtomirova 24, Ljubljana,
vložek št. 1575, k.o. Bežigrad, parc. št.
1727/1, v skupni izmeri 36,95 m2, last zastaviteljice Marjete Tomše, roj. 18. 9. 1952,
Črtomirova ulica 24, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Lili Mihelčič, Robova ulica
24, Vir, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3.060 EUR s pripadki.
IZ-97486
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1220/03 z dne 1. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 4 v skupni izmeri 60,50 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju
stanovanjske hiše v Kranju, Šorlijeva 33,
vložek št. 301 k.o. Rupa, last zastaviteljice
Alenke Videnović, rojene 20. 1. 1951, Cesta gradenj 12, Vrhnika, zastavljeno v korist
upnika Okanović Osmana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 42.000 EUR s pripadki.
IZ-97534
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta, opravilna številka SV-203/03 z dne 30. 6.
2003, je bilo dvosobno stanovanje številka
S7, v izmeri 59,11 m2, in pripadajoče
shrambe v izmeri 2,82 m2, skupaj s solastniškim deležem na skupnih delih, ki služijo bloku kot celota, na naslovu v Postojni,
Gregorčičev drevored 12, stoječ na parcelni številki 3205, v zemljiškoknjižnem vložku
številka 2853 v katastrski občini Postojna.
Dolžnik in zastavitelj je navedeno stanovanje pridobil na podlagi prodajne pogodbe
številka S7, sklenjene dne 30. 5. 2003, s
Stanovanjskim skladom Občine Postojna,
Ljubljanska cesta 4, Postojna. Zastavitelju
se prepoveduje odtujiti in obremeniti zastavljeno nepremičnino.
IZ-97538
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1230/03 z dne 2. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 14, v
pritiličju stanovanjskega bloka v Fabianijeva
27, Ljubljana, ki stoji na parceli št. 1694,
vložek št. 1564, k.o. Bežigrad, v skupni
izmeri 70,46 m2, solast zastaviteljev, vsakega do 1/2, Blagojević Gojka in Blagojević
Vidosave, oba Fabianijeva ulica 27, Ljubljana, zastavljeno v korist upnika Jaklič Ladislava, Jenkova ulica 10, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.080
EUR s pripadki.
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IZ-97539
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane opr. št. SV 1234/03 z dne 2. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 8 v skupni
izmeri 74,11 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju v stolpu “C” v Luciji, Ulica XXX.
divizije št. 4, stoječem na parc. št. 3204/1
k.o. Piran, last zastaviteljice Polone Mavrič, roj.10. 7. 1970, Lucija, Ulica XXX. divizije 4, zastavljeno v korist upnikov Reja
Jurija in Reja Silvane, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000 EUR s pripadki.
IZ-97540
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 519/03 z dne 1. 7.
2003, je bil v korist upnice Factor banke
d.d. zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 80,000.000 SIT s pripadki zastavljen
solastni delež do 6/10 na poslovnem prostoru z oznako BM v mansardi objekta “B”,
in sicer del v izmeri 229,06 m2 s pripadajočo teraso, v izmeri 63,83 m2, ki se nahaja v
trgovsko poslovnem centru na Dunajski cesti 129 v Ljubljani, last Sponcor d.o.o., Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 4. 4. 2003, s Central European Trading International d.o.o.
IZ-97541
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 637/03 z dne 1. 7.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 07/04, v skupni izmeri 60,78 m2,
v sedmem nadstropju stanovanjske hiše na
Brilejevi 1, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
102/1, vpisani pri vl. št. 1578, k.o. Dravlje,
s pripadajočim solastniškim deležem na funkcionalnem zemljišču in skupnih prostorih
in napravah v večstanovanjski hiši, ki je last
zastavitelja Andreja Ostermana, Log 25,
Hrastnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 6. 2003, ki jo je
sklenil s prodajalcema Sonjo Gole Ašanin in
Pedjo Ašanin Gole, oba stanujoča Brilejeva
1, Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 9,000.000 SIT s pripadki.
IZ-97542
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 638/03 z dne 1. 7.
2003, je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje št. 5/06, v skupni izmeri 91,94 m2, v
petem nadstropju stanovanjske hiše, ter
kleti št. 5/06, vse v stanovanjskem objektu v Ljubljani, Brilejeva 15, ki stoji na parc.
št. 130/2, vpisani pri vl. št. 2017, k.o.
Dravlje, ki je last zastaviteljev Ašanin Gole
Pedje in Gole Ašanin Sonje, oba Ljubljana,
Brilejeva 1, vsakega do ene polovice, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
16. 6. 2003, ki sta jo sklenila s prodajalcema Srečkom in Gabrijelo Zakrajšek, oba
Brilejeva 15, Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-97543
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 647/03 z dne 1. 7.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje s kabinetom št. 26, ter s pomožnimi
prostori, vse na naslovu Martina Krpana
20, Ljubljana, v skupni izmeri 66,07 m2, v
drugem nadstropju stanovanjske hiše, ki
stoji na parc. št. 501/7, k.o. Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah objekta, ter s pripadajočim pozidanem
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, v celoti, ki je last zastavitelja Saša Vovka, Ulica
bratov Učakar 82, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 24.
4. 2003, s prodajalko Sikošek Andreasi
Nežo, Martina Krpana 20, Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice Volksbank Ljudska banka d.d. za zavarovanje
denarne terjatve v višini 28.000 EUR s pripadki.
IZ-97545
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 895/03 z dne 1. 7. 2003,
je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št.
10, v izmeri 41 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Bijedičeva 14, Ljubljana, stoječi na parc. št. 951/90, vl. št.
1583 k.o. Dravlje, s pripadajočim kletnim
prostorom in sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah ter zemljišču, potrebnem za redno rabo stavbe, ki je last Muhić Fikreta, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja sklenjene dne 30/10/92, s prodajalko Občino
Ljubljana - Šiška, vse v korist zastavnega
upnika Fantasy Invest, finance in posredovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom Velenje, Kardeljeva ploščad 10,
matična številka 1482025, za zavarovanje
denarne terjatve v tolarski protivrednosti
6.500 EUR z obrestmi in vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
IZ-97547
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 396/03 z
dne 30. 6. 2003, je bila nepremičnina –
poslovni prostor v izmeri 62,90 m2, v objektu št. 16, zgrajenem na parc. št. 2118/5
k.o. Vič, ki po interni označbi predstavlja
poslovni prostor št. 5 v objektu G, ki se
nahaja v območju urejanja VP 6/1 Plutal-območje MGS ob cesti v Gorico pri Dolgem mostu v Ljubljani, last Perčinlić Saške
kot fizične osebe in Perčinlić Armana, na
podlagi
prodajne
pogodbe
št.
168/91-IG/6 z dne 19. 6. 1991 in dodatka št. 264/91-IG/6 z dne 18. 11. 1991,
sklenjene z Gradbenim podjetjem Grosuplje p.o. Grosuplje, zastavljena v korist
upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Trg
revolucije 25 c, Trbovlje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT z
obrestmi in vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem
vračila terjatve.
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IZ-97549
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 790/2003 z dne 2. 7. 2003,
je trisobno stanovanje s kabinetom št. 13 v
skupni površini 83,18 m2, v II. nadstropju
stanovanjske hiše 10 Ct, na naslovu Trg
Prešernove brigade 10, Kranj, ki stoji na
parc. št. 204/1 in 205, obe k.o. Klanec, v
stanovanjski soseski z oznako Planina III,
faza A9a Klanec, last dolžnika Jahirja Ahmetaja, Trg Prešernove brigade 10, Kranj,
na temelju soinvestitorske pogodbe št.
517/10Ct-5/86 z dne 16. 12. 1986 in
aneksa k tej pogodbi z dne 14. 1. 1987,
sklenjene s prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Kranj, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Kreditbank Gailtal registrierte Genossenschaft mit beschraenkter Haftung,
Kaiser – Josef – Platz 6, A – 9500 Villach/Beljak, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000 s pripadki.
IZ-97582
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
483/03 z dne 30. 6. 2003, je bilo stanovanje številka 8, v drugem nadstropju v skupni
izmeri 47,53 m2, v stanovanjskem bloku v
Murski Soboti, Kocljeva ulica 2, ki stoji na
parcelni številki 1008/4S z indentifikatorjem stavbe 1867, vložek številka 4000 katastrska občina Murska Sobota in obsega
sobo, kuhinjo, kopalnico z WC, predsobo,
ložo in klet, ki ga je dolžnica in zastavna
dolžnica Drvarič Munira, Murska Sobota,
Kocljeva 2, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 20. 5. 2003, sklenjene s prodajalcem Mura d.d. Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 2,889.000 SIT s
pripadki.
IZ-97583
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
484/03 z dne 30. 6. 2003, je bilo stanovanje v večstanovanjski hiši na naslovu Lendavska 43, Murska Sobota, ki je skupne
izmere 51,68 m2 in je last zastaviteljice Polak Dragice, Lendavska 43, Murska Sobota, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 6. 2003 in notarsko overjene
dne 30. 6. 2003 s prodajalko Rituper Olgo, Tekstilska 10 a, Maribor, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan –
Jagerberg - Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Avstrija, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 25.000 EUR.
IZ-97584
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
496/03 z dne 2. 7. 2003, je bilo stanovanje številka 27, v V. nadstropju stanovanjske hiše v Radencih, Kidričevo naselje 9,
stoječe na parceli številka 350/2 katastrska občina Šratovci, v skupni izmeri 25 m2,
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ki sestoji iz sobe 16,59 m2, kuhinjske niše
0,75 m2, hodnika 1,95 m2, kopalnice 2,81
m2, balkona 1,27 m2, kleti 1,42 m2 in ki ga
je zastavni dolžnik Vratarič Miran, Radenci,
Prisojna cesta 8, pridobil po kupoprodajni
pogodbi o prodaji stanovanja dne 23. 6.
2003, sklenjene s prodajalko Nemec Renato, Radenci, Kidričevo naselje 9, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 2,000.000 SIT s pripadki.

cem Mikrosag-Nova d.o.o., Maribor, zastavljena v korist upnice Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Republika Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Mikrosag-Nova d.o.o., Maribor, Smetanova ul.
33, v višini 36.000 EUR s pripadki.

IZ-97585
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2187/2003 z dne
2. 7. 2003, je bilo stanovanje št. 2, v skupni izmeri 43,52 m2 v I. nadstropju, Lancovo 30, Radovljica, last zastavitelja Vešnar
Marjana na podlagi prodajne pogodbe z dne
28. 2. 2003 in dodatka z dne 6. 6. 2003,
sklenjene s Pintar Frančiško, Reboljeva 8,
Ljubljana, Skubic Marijo, Pot na Pleševico
5, Lukovica, Erman Angelo, Cesta na Jezerca 10, Radovljica, Pintar Marijo in Pintar
Darkom, oba Erjavčeva ulica 5, Nova Gorica, kot prodajalci, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d. Maribor, Podružnica
Ljubljana, Tivolska cesta 48, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 33.300
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

Stečajni postopki
in likvidacije

IZ-92586
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 706/03 z dne 2. 7.
2003, je nepremičninah, poslovni prostori
v skupni bruto izmeri 375 m2, v pritličju poslovne stavbe, stoječe na parc. št.
2531/23, vpisane v vl. št. 3053 k.o. Tezno, kar predstavlja v naravi pisarno št. 145,
v neto izmeri 26,51 m2, pisarno št. 146, v
neto izmeri 25,08 m2, pisarno št. 147, v
neto izmeri 25,65 m2, pisarno št. 148, v
neto izmeri 41,81 m2, pisarno št. 149, v
neto izmeri 15,82 m2, pisarno št. 152, v
neto izmeri 22,04 m2, pisarno št. 151, v
neto izmeri 15,26 m2, pisarno št. 152, v
neto izmeri 24,29 m2, sanitarije št. 007, v
neto izmeri 2,98 m2, sanitarije št. 008, v
neto izmeri 4,12 m2, sanitarije št. 009, v
neto izmeri 14,07 m2, sanitarije št. 010, v
neto izmeri 2,35 m2, sanitarije št. 011, v
neto izmeri 2,25 m2, sanitarije št. 012, v
neto izmeri 2,25 m2, sanitarije št. 013, v
neto izmeri 2,25 m2, sanitarije št. 014, v
neto izmeri 2,25 m2, sanitarije št. 015, v
neto izmeri 2,34 m2, shrambo št. 016, v
neto izmeri 8,63 m2, shrambo št. 018, v
neto izmeri 10,50 m2, shrambo št. 19, v
neto izmeri 6,83 m2, hodnik št. 051, v neto
izmeri 57,94 m2, del vetrolova št. 049, v
neto izmeri do 1/4 od 8,97 m2 in del avle
št. 050, v neto izmeri do 1/4 od 33,80 m2
ter parc. št. 2545, v naravi dvorišče v izmeri 136 m2 in parc. št. 2540/3, v naravi poslovna stavba v izmeri 77 m2 in dvorišče v
izmeri 104 m2, vse pripisano vl. št. 3053
k.o. Tezno, ki je do celote last družbe Mikrosag-Nova d.o.o., Maribor, Smetanova ul.
33, na podlagi prodajne pogodbe št.
PN/01-012 z dne 17. 12. 2001, z dodatkom z dne 28. 10. 2002, sklenjenima med
prodajalko Tovarno vozil Maribor d.d. in kup-

Objave sodišč

St 24/2003
S-97187
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2003 z dne 18. 6. 2003 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Bjelić
Petar - avto taxi, s.p. Kranj, Koroška 51,
matična št. 5169452000, šifra dejavnosti
60.220 - taxi in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 6. 2003
St 113/2003
S-97190
To sodišče je s sklepom z dne 17. 6.
2003 pod opr. št. 113/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Coming, družba za trgovino d.d., Ljubljana, Slovenčeva 24, Ljubljana, matična
številka 5198704, šifra dejavnosti 52.450.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na
transakcijski
račun
št.
01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (17. 6.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
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drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Grega Erman iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Electrolux Ljubljana d.o.o., Tržaška
132, Ljubljana,
– M.A.& L. d.o.o., V Murglah 67a, Ljubljana,
– Gorenje d.d., 3503 Velenje, p.p. 107,
– Avtera d.o.o., Šmartinska 106, Ljubljana,
– Peter Malavašič, Golouhova 13, 1000
Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 17. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2003
St 91/2003
S-97191
To sodišče je s sklepom St 91/2003
dne 24. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom NOVI, d.o.o., Ljubljana,
Šturmova ul. 13 (prej AVTO INA, d.o.o.,
Medno 76, Ljubljana), matična številka
5741718, davčna številka 18860257.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 10. 2003 ob 10.15, na Slovenski 41
v sejni sobi v 9. nadstropju (bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2003
St 56/2003
S-97192
To sodišče je s sklepom z dne 30. 5.
2003 pod opr. št. St 56/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Interact d.o.o., Šmartinska 152a, Ljubljana, matična številka 5314321, šifra dejavnosti 74.204.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve,
kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
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višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (30. 5.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Marina Marinc Pilej, Triglavska 65,
Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– BTC d.d., Ljubljana, Šmartinska 152,
– Stol Pisarniški stoli d.o.o., Korenova
cesta 5, Kamnik,
– BTC Terminal Sežana d.d., Partizanska 79, Sežana,
– Tavčar A&B d.o.o., Partizanska 89,
Sežana,
– Berta Cigale, kot predstavnica delavcev, Medenska 88, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 30. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2003
St 32/2003
S-97193
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Prekoršek d.o.o. - v stečaju,
Trg svobode 14, Trbovlje, za dne 9. 9.
2003 ob 11.45, v sejni sobi, 9. nadstropje
na Slovenski 41, Ljubljana (bivša Gospodarska zbornica Slovenije) razpisuje 2. narok
za preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2003
St 90/2003
S-97194
To sodišče je s sklepom St 90/2003
dne 20. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Doltex-moda, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Krka 1a, Krka, matična številka 1658042,
šifra dejavnosti 18.220, davčna številka
18162053.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Olga Tanko iz Ribnice.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 10. 2003 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2003
St 64/2002
S-97195
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 64/2002 z dne 17. 6. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Deborah
d.o.o., Dolina 11, Brezovica pri Ljubljani
- v stečaju.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2003
St 64/2003-10
S-97196
To sodišče je s sklepom St 64/2003
dne 20. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lesplan prozvodnja, trgovina, transport in storitve, d.o.o., Ljubljana, Pod hribom 55, Ljubljana, matična
številka 5840287, šifra dejavnosti 20.100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Simona Gorjup iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 2003 ob 10.20, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2003
St 211/2002
S-97197
To sodišče je s sklepom St 211/2002
dne 20. 6. 2003 ugotovilo,
1. da je stečajni postopek, ki se je na
podlagi sklepa tega sodišča z dne 12. 6.
2003 začel zoper dolžnika Mebles IMS
d.o.o. - v stečaju, zaradi izbrisa Mebles
IMS d.o.o. iz sodnega registra dne 19. 6.
2003, od tega dne dalje bil prekinjen.
2. Stečajni postopek se z dnem 20. 6.
2003 nadaljuje zoper pravne naslednike izbrisanega dolžnika, in sicer:
– Industrijaimport d.o.o., Dunajska 191,
Ljubljana,
– Mebles d.o.o., Vaše 30f, Medvode,
– Metro avto servis d.o.o., Ul. Jožeta
Jame 12, Ljubljana,
– Metro avto d.o.o., Dunajska 8, Ljubljana.
3. Za stečajno upraviteljico vseh štirih
navedenih subjektov se imenuje Marta Kalpič Zalar iz Ljubljane.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da s pisno vlogo v dveh izvodih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer s konkretno navedbo, zoper katero od pravnih oseb,
navedenih v 2. točki, prijavljajo terjatev oziroma ali gre za terjatev, ki je nastala v času
obstoja in delovanja sedaj izbrisanega dolžnika Mebles IMS d.o.o. - v stečaju. Upniki,
ki so svoje terjatve prijavili že v postopku
prisilne poravnave zoper sedaj izbrisanega
dolžnika Mebles IMS d.o.o. - stečaju, niso
dolžni ponovno plačati sodne takse za prijavo terjatve v stečajni postopek. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-1000339014 (sklic
na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 9. 2003 ob 12. uri, v sejni dvorani
v 9. nadstropju Okrožnega sodišča v Ljubljani na Slovenski cesti - prostorih nekdanje Gospodarske zbornice.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2003
St 3/2003
S-97198
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Hotel Hvala, Restavracija Topli
val, Cvetka & Vladimir Hvala, Vladimir
Hvala, s.p., Trg svobode 1, Kobarid, zunaj naroka dne 19. 6. 2003 sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v vpisnik podjetnikov, ki ga vodi Davčna uprava Republike
Slovenije, pod opr. št. 055-0446/94.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v vpisnik podjetnikov stečajni dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s
tem postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 6. 2003
St 61/2000
S-97395
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Univex, d.o.o., Trgovina in storitve, Rožna 8, Idrija, na naroku dne 30. 5.
2003 sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici pri reg. vl.
št. 1/01841/00.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni
vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s tem
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 5. 2003

St 47/2002
S-97199
To sodišče je na seji senata dne 20. 6
2003 pod opr. št. St 47/2002 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Interier Bruno Ribarić, s.p., Trdinova pot 1/a,
Metlika, matična številka 1088955, šifra
dejavnosti 25.230, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Interier Bruno Ribarić, s.p., Trdinova pot 1/a,
Metlika izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 6. 2003
St 16/2002
S-97200
To sodišče je na seji senata dne 24. 6.
2003 pod opr. št. St 16/2002 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Mizarstvo Darinko Hudoklin, s.p., Cesta oktobrskih žrtev 36, Šentjernej, matična številka 5740377, šifra dejavnosti 36.120, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Mizarstvo Darinko Hudoklin, s.p., Cesta oktobrskih žrtev 36, Šentjernej, izbriše iz vpisanika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 6. 2003
St 2/2003
S-97201
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Fištravec podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Kerenčičev trg 9, Ormož, matična številka
5629039, šifra dejavnosti 15.810, s sklepom opr. št. St 2/2003 z dne 21. 5. 2003,
ki je postal pravnomočen 18. 6. 2003, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom in
njegovimi upniki. Sklep določa:
– razred A - terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, državnih institucij in prevzetih poroštev, ki se poplačajo v višini 20%
njihove vrednosti, z zamudnimi obrestmi v
višini temeljne obrestne mere +0,5%, v roku enega leta od pravnomočnosti tega sklepa (navedene obresti tečejo od dneva začetka postopka prisilne poravnave do roka
za poplačilo terjatev),
– razred B - terjatve iz naslova investicijskih kreditov, zavarovanih z zastavnimi pravicami na nepremičninah tretjih oseb, ki se poplačajo v višini 100% njihove vrednosti v roku
petih let tako, da se terjatev poplača v petih
enakih letnih obrokih na dan 31. 12., pri čemer se terjatev na dan izplačila preračunava,
oziroma revalorizira po vrednosti EUR do SIT,
– razred C - terjatev ločitvenega upnika,
za katerega se položaj tudi po potditvi prisilne poravnave ne spremeni.
Sestavni del sklepa je seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred A, z
navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov
njihovih terjatev, po stanju na dan začetka
postopka prisilne poravnave - 13. 2. 2003
in seznam upnikov, katerih terjatve so razvrščene v razred B in C (priloga 2).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 6. 2003
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St 18/2003
S-96823
I. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Tovarno Muta kmetijsko
mehanizacijo d.o.o., Koroška c. 51, Muta, matična številka 5473047, šifra dejavnosti 29.320.
II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Slovenska razvojna družba d.o.o. - v
likvidaciji, Ljubljana, Dunajska 60,
– Gorenje d.d., Partizanska 12, Velenje,
– Tovarna Mura - Ekoing d.o.o., Koroška ulica 19, Muta,
– Fersped d.d., mednarodna špedicija,
Parmova 37, Ljubljana,
– Panzi Zlatko, Gortinska cesta 90, Muta - predstavnik delavcev.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se določi univ. dipl. pravnik Miran Ocepek, odvetnik iz Slovenj Gradca, Francetova cesta 7.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi
tega oklica, ter jo morajo kolkovati z 2%
sodno takso od višine prijavljene terjatve,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (19. 6.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje do začetka naroka za prisilno poravnavo.
Upnike se opozarja, da lahko vložijo pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 6. 2003
St 29/2003
S-97239
To sodišče je s sklepom St 29/2003 z
dne 23. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pajk Julija Olivera s.p. Tr-
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zin, Ulica Bratov Kotar 12, matična številka obrata 5950455 in ga zaradi neobstoja
stečajne mase takoj zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2003
St 3/2003
S-97240
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 3/2003 z dne 12. 6. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Orio JJ,
d.o.o. – v stečaju, Zaloška c. 230/E,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2003
St 84/2003
S-97241
To sodišče je s sklepom z dne 12. 6.
2003 pod opr. št. St 84/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Kunovar Marmor & Granit d.o.o., Tomačevska 7, Ljubljana, matična številka
5328612.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-1000339014 (sklic na
št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12. 6.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Amal d.o.o., Koprska 72a, Ljubljana,
– Lotrans šped d.o.o., Partizanska 109,
Sežana,
– G.I.K. d.o.o., Obrov 55e, Obrov,
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– Kunovar Branko, Kokaljeva 6, Ljubljana,
– Kastelic Zvonka, Glinškova ploščad
11, Ljubljana, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 12. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2003
St 27/2001
S-97242
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/2001 sklep z dne 24. 6.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Jazbec Martin s.p., Lesično 5a, Lesično, (matična številka: 5962176), se zaključi, v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Jazbec Martin
s.p., Lesično 5a, Lesično, (matična številka: 5962176), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 6. 2003
St 42/2002
S-97244
V postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Interconsum trgovina, posredništvo in storitve d.o.o., Gosposvetska cesta 3, Mežica, bo narok za prisilno poravnavo dne 27. avgusta 2003, ob 8.30, v
sobi št. 38, tega sodišča.
Upniki si lahko načrt finančne reorganizacije vpogledajo na tem sodišču, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v sobi št. 9.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 6. 2003
St 25/2003
S-97245
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 25/2003 z dne 23. 6. 2003 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Strans
d.o.o., Mednarodna špedicija in prevozi, Jesenice, Titova 86, Jesenice in ga
takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 6. 2003
St 218/2002
S-97246
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tehnično montažni servis TMS-Decor, Flajšman Filip s.p., Partizanska 38,
Slovenska Bistrica, se v skladu s 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2003
St 1/2003
S-97386
To sodišče preklicuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom Neno M., Podjetje za trgovino, prevoz in prekladanje
d.o.o., Prisoje 9, Koper, razpisan na dan
10. 7. 2003 in ga ponovno razpisuje na dan
1. 9. 2003 ob 9. uri, v sobi št. 132/1 tukaj-

šnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije, skupaj s popravki z dne
31. 3. 2003 vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/2 (desno), v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki, ki so pravne osebe, naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju
se bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 6. 2003
St 7/99
S-97387
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev nad dolžnikom Leasing Invest leasing, investicije in finančno-ekonomske storitve d.o.o.
Koper – v stečaju, C. Zore Perello Godina 2, Koper, zastopa stečajna upraviteljica
Marta Kalpič Zalar, Ljubljana, na dan 4. 9.
2003 ob 9. uri v sobi št. 152/1 tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/2 (desno), v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 6. 2003
St 59/2003
S-97388
To sodišče je s sklepom z dne 10. 6.
2003 pod opr. št. St 59/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
NIK PLAST, Proizvodnja in trgovina
d.o.o., Kočevje, Tomšičeva cesta 13, Kočevje, matična številka: 5991978, šifra dejavnosti: 25.240.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (10. 6.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena odvetnica Olga Tanko iz Ribnice.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Pan d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 19,
Kranj,
– Kemiplast d.o.o., Dekani 3a, Dekani,
– Poštna banka Slovenije d.d., Ul. Vita
Kraigherja 5, Maribor,
– Avtoprevoznik Šolaja Zlatko s.p., Mahovnik 61, Kočevje,
– Danijel Rihtar (predstavnik delavcev),
Trta VI/1, Kočevje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 10. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2003
St 499/93
S-97389
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 499/93 z dne 26. 6. 2003 zaključilo
likvidacijski postopek nad dolžnikom Riko
turist d.o.o., Lepovče 23, Ribnica – v
likvidaciji.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2003
St 135/2000
S-97390
To sodišče je s sklepom St 135/2000 z
dne 24. 6. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikm Primo d.o.o., Mengeš,
Ljubljanska 43 – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2003
St 140/2002
S-97391
To sodišče je s sklepom St 140/2002 z
dne 27. 6. 2003 zaključilo stečajni postopek nad A.L.S. d.o.o., podjetje za čiščenje vozil in plovil d.o.o., Ljubljana, Celovška 182 – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2003
St 88/2003
S-97392
To sodišče je s sklepom St 88/2003
dne 26. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Medicoengineering d.o.o.,
podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov, Železna cesta 16, Ljubljana, matična številka 5727944.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc iz Logatca.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun

št. 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 29. 9. 2003 ob 11. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2003
St 55/2003
S-97393
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v zadevi
Prosecurity Storitve, trgovina, proizvodnja, usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 184, dne 29. 7. 2003 ob 9.30, v sobi
št. 240 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt finančne reorganizacije dolžnika na tukajšnjem sodišču, in sicer v ponedeljek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in
od 13. do 15. ure in v petek od 9. do
12. ure, v pisarni št. 227.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2003
St 17/2003
S-97394
I. Naslovno sodišče je s sklepom opr.
št. St 17/2003 z dne 27. 6. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Korošica Prenočišče – restavracija Kanovnik Zofka s.p., Otiški vrh 25/a, Šentjanž pri Dravogradu, matična številka
5205556, šifra dejavnosti 55301.
II. V upniški odbor so bili imenovani naslednji člani:
1. Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
2505 Maribor,
2. Zavarovalnica Maribor, Cankarjeva 3,
2000 Maribor,
3. Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360 Radlje ob Dravi,
4. STTC d.d., Maribor, Tržaška 53, Maribor,
5. Anja Rupnik, Mladinska ulica 4/a, Vuzenica, kot delavski zaupnik.
III. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen mag. Radovan Triplat, Kotlje 94,
2394 Kotlje.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do 27. 6. 2003, poravnalnemu
senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili, in sicer v 30 dneh
po objavi tega oklica, ki jo morajo kolkovati
z 2% sodno takso od višine prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT (100 točk) in
največ 38.000 SIT (2.000 točk). Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno
podlago terjatve in njeno višino ter dokaze
o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (27. 6.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
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jo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje do začetka naroka za prisilno poravnavo.
V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tega sodišča dne 27. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 6. 2003

Amortizacije
N 25/2003
AM-7813
Na predlog Krašovec Majde, Zagrad
78, Celje, ki jo zastopa odvetnik Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je dveh začasnic, in sicer
začasnice št. 0000221 z dne 15. 9. 1995,
za 162 delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT, skupaj v vrednosti 162.000 SIT, druga začasnica pa je št. 0000221/B z dne
15. 3. 1996, za 456 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
456.000 SIT, ki ju je izdala delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2003
N 29/2003
AM-7814
Na predlog Razpet Andreja, Na Rebri
11, Celje, ki ga zastopa odvetnik Ivan Levec
iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostne
listine, to je začasnice št. 0000393 z dne
15. 9. 1995, za 126 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
126.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2003
N 23/2003
AM-7815
Na predlog Hercog Petek Bronislave, Jakob 15a, Šentjur pri Celju, ki jo zastopa
odvetnik Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostne listine, to je začasnice
št. 0000126 z dne 15. 9. 1995, za 216
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 216.000 SIT, ki jo je izdala
delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2003
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N 33/2003
AM-7816
Na predlog Tacer Andreje, Celje, Ljubljanska 22, ki jo zastopa odvetnik Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostne listine, to je začasnice št. 0000600 z
dne 4. 10. 2001, za 240 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
240.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2003
N 17/2003
AM-7817
Na predlog Brence Marte, Zg. Hudinja
21, Celje, ki jo zastopa odvetnik Ivan Levec
iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih
listin, to je dveh začasnic, in sicer začasnice št. 000046 z dne 15. 9. 1995, za 106
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 106.000 SIT, druga začasnica pa je št. 000046/B z dne 15. 3. 1996,
za 299 delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT, skupaj v vrednosti 299.000 SIT, ki ju je
izdala delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2003
N 19/2003
AM-7818
Na predlog Cepuš (prej Mesojedec) Polone, Cesta v Rečico 4, Laško, ki jo zastopa odvetnik Ivan Levec iz Celja, je bil pri
tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je dveh začasnic, in sicer začasnice št. 0000291 z dne
15. 9. 1995, za 151 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
151.000 SIT, druga začasnica pa je št.
0000291/B z dne 15. 3. 1996, za 427
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 427.000 SIT, ki ju je izdala
delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2003
N 21/2003
AM-7819
Na predlog Čokl Franca, Cvetlična 13,
Celje, ki ga zastopa odvetnik Ivan Levec iz
Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden
postopek za razveljavitev vrednostnih listin,
to je dveh začasnic, in sicer začasnice št.
000071 z dne 15. 9. 1995, za 216 delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 216.000 SIT, druga začasnica pa je
št. 000071/B z dne 15. 3. 1996, za 608
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 608.000 SIT, ki ju je izdala
delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2003
N 31/2003
AM-7820
Na predlog Selčan Romana, Studence
54f, Žalec, ki ga zastopa odvetnik Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostne listine, to je začasnice št. 0000416 z
dne 15. 9. 1995, za 106 delnic nominalne
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vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
106.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2003
N 27/2003
AM-7821
Na predlog Mlinarič Zvonka, Hrastje 31,
Loka pri Žusmu, ki ga zastopa odvetnik Ivan
Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostne listine, to je začasnice št. 0000298/B
z dne 15. 3. 1996 za 299 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT skupaj v vrednosti
299.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 350/2002
SR-7805
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., OE Kranj, proti toženi stranki Erminu
Kukiču, Trg Prešernove brigade 10, Kranj,
zaradi plačila 731.306,50 SIT, postavilo tožencu Erminu Kukiču, začasno zastopnico,
odvetnico Ireno Ahačič iz Kranja. Začasna
zastopnica bo zastopala toženca v postopku, vse dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 4. 2003
IV P 751/2001
SR-7798
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Andreji Bedene v pravdni zadevi tožeče
stranke mld. Alana Kureta, ki ga zastopa
zakonita zastopnica Darja Kuret, oba Društvena 23, Ljubljana, njo pa Dragan Dmitrovič, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi stranki Fahrudinu Šabiču (roj. 8. 11. 1958), prej
Vzajemna 11, Ljubljana, sedaj neznanega
bivališča, zaradi plačila preživnine, dne
19. 5. 2003 sklenilo:
toženi stranki, Fahrudinu Šabiču, neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi opr.
št. IV P 751/2001, postavlja začasna zastopnica, odvetnica Slobodanka Klinc, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki bo zastopala toženo
stranko v postopku zaradi plačila preživnine.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2003
I 2000/17011
SR-7808
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike

2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžnika Ređepi
Belula, Brodarjev trg 15, Ljubljana, zaradi
izterjave 941.718,20 SIT s pp, dne 30. 5.
2003 sklenilo:
dolžniku Ređepi Belulu se na podlagi
82. člena Zakona o pravnem postopku ZPP postavi začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Slovenska c. 55/c.
Začasna zastopnica o zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2003
I 2001/05415
SR-7809
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
Porsche kredit in leasing SLO d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
družba Taljat in ostali iz Ljubljane, zoper
dolžnika Pajduh Tomaža, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, zaradi izterjave 483.115,20 SIT s
pp, dne 30. 5. 2003 sklenilo:
dolžniku Tomažu Pajduhu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2003
I P 1298/2000
SR-7797
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 7. 4.
2003, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(Ur. l. RS, št. 26/99 in 96/02), v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Tilia
d.d., Seidlova cesta 5, Novo mesto, zoper
toženo stranko Cvetko Vuković, stan. Ul.
Staneta Severja 18, Maribor, zaradi plačila
1,834.865 SIT, toženi stranki Cvetki
Vuković postavilo začasno zastopnico Frančiško Anželj, odvetnico iz Maribora, Partizanska c. 28-30.
Začasna zastopnica bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena
stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 5. 2003
I 2002/00686
SR-7801
Okrajno sodišče v Novem mestu je po
sodnici Urški Jordan v izvršilni zadevi upnice Mladinske knjige Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, zoper dolžnika Sama Milojeviča, nazadnje stanujočega Šegova 12, Novo mesto, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave plačila 284.380 SIT s
pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka
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84. člena Zakona o pravdnem postopku,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju, dne 27. 5. 2003 sklenilo:
dolžniku Samu Milojeviču, nazadnje
stanujočem Šegova 12, Novo mesto, sedaj neznanega bivališča, se zaradi nemožnosti vročitve sodnih pisanj postavi začasna zastopnica, odvetnica Nataša Tratar,
Vrhovčeva 1, Novo mesto.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 5. 2003
P 31/2003
SR-7812
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi po tožbi tožeče stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, proti toženi stranki Jožetu Mesarcu, Hrvatini 208, Ankaran, zaradi plačila 865.050 SIT s pp, izdalo sklep, s katerim se tožencu Jožetu
Mesarcu postavi začasnega zastopnika.
Ta se postavi na podlagi 4. točke 82. člena Zakona o pravdnem postopku. Začasna zastopnica je odvetnica s sedežem
na področju tega sodišča, Nataša Tratar,
Vrhovčeva 1, Novo mesto. Ta bo zastopala toženca v tem postopku vse do takrat,
dokler ta ne bo nastopil sam pred sodiščem, oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 5. 2003
In 28/98
SR-6204
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Banke Vipa d.d. Nova Gorica, Kidričeva 7, proti dolžnici Carl Jerneji, Ulica Okt. revol. 18c, Izola, zaradi izterjave 5,934.796,80 SIT s pp, dne 22.
5. 2003, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžnici Carl Jerneji se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št. In 28/98
postavi odvetnica Monika Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v postopku vse do takrat, dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 22. 5. 2003
I 104/2002
SR-6201
Okrajno sodišče v Trebnjem je po
okrajni sodnici - svetnici Alenki Kranjc v
izvršilni zadevi upnice Lilijane Lakner, Trg
Prešernove brigade 6, Kranj, ki jo zastopa odv. Tomaž Čad iz Ljubljane, zoper
dolžnika Hvalec Janka, Stari trg 8, Mokronog, zaradi izterjave 10,217.472 SIT s
pripadki sklenilo:
sklep z dne 3. 4. 2002, opr. št.
I 104/2002-12, se razveljavi.
Dolžniku Hvalec Janku, roj. 21. 11.
1951, se postavi začasni zastopnik, odv.
Jurij Gros iz Trebnjega.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 16. 4. 2003
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Oklici pogrešanih
N 13/03
PO-7840
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Renata
Vouka iz Izole, Ribiška 5, zaradi razglasitve za mrtvega Antona Vouka, roj. 7. 10.
1930, v Gradišču pri Materiji, neznanega
bivališča, nazadnje stanujočega v Franciji,
Hopital, Krenelin Bietre Sealle J.J. Rousseau 94.
Pogrešani naj bi že leta 1948 odpotoval
v tujino in od tedaj dalje o njem naj ne bi
bilo glasu. O tem ali je pogrešanec še živ,
ni bilo mogoče izvedeti niti s poizvedbami
pri Veleposlaništvu Republike Slovenije v
Parizu.
Zaradi opisanega pogrešanega Antona
Vouka pozivamo, da se oglasi, vse pa, ki bi
karkoli vedeli o njem in njegovem življenju,
naj to sporočijo Okrajnem 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 19. 6. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
CELJE
Srg 629/2003
Rg-6150
To sodišče je zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Euroart design, projektiranje
in inženiring, d.o.o., Prekorje 76, Škofja
vas, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenika z dne 29. 4. 2003.
Premoženje družbe ostane družbeniku,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznsoti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 5. 2003

LJUBLJANA
Srg 02570/2003
Rg-7606
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig, na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Razvojni center Grosuplje – Ivančna Gorica
d.o.o., Grosuplje, Spodnja Slivnica 16, objavlja sklep:
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Razvojni center Grosuplje – Ivančna
Gorica d.o.o., Grosuplje, Spodnja Slivnica 16, reg. št. vl. 1/35857/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Alpe Adria “Zeleni val”
d.o.o., Grosuplje, Spodnja Slivnica 16, HIPO, d.o.o., Grosuplje, Obrtna cona Brezje,
MZG, d.o.o., Grosuplje, Ob Grosupeljščici
5, Občina Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje, Zanos d.o.o., Ljubljana, Celovška c.
122 in ZZ biro d.o.o., Grosuplje, Adamičeva 2/a, z ustanovitvenim kapitalom
2,900.000 SIT, ki prevzemajo obveznsot
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje, sorazmerno s poslovnimi
deleži.
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 23. 5. 2003
Srg 02835/2003
Rg-7613
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni, na predlog družbe Bear, zastopanje in trgovina d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Bear d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5,
objavlja sklep:
Družba Bear, zastopanje in trgovina
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5, reg. št. vl.
1/16273/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne 3. 4.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Bernik Anica, Tischlerjeva 14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,108.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,108.000 SIT prenese
v celoti na Bernik Anico.
Zoper sklep ustanoviteljice 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 9. 6. 2003
Srg 02792/2003
Rg-7622
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni, na predlog družbe Bergman
J-A & CO, Poslovne storitve d.n.o., Ljubljanska c. 80, Domžale, ki jo zastopa notar
Jože Rožman iz Domžal, Kolodvorska 9a,
za prenehanje družbe po skrajšanem po-
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stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Bergman J-A & CO d.n.o., Ljubljanska c.
80, Domžale, objavlja sklep:
družba Bergman J-A & CO, Poslovne
storitve d.n.o., Ljubljanska c. 80, Domžale, reg. št. vl. 1/35057/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 17. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Bergman Angela in
Bergman Janja, obe Ljubljanska c. 80,
Domžale, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na Bergman Angelo in Bergman Janjo.
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 9. 6. 2003
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sta Albin Vogrin in Marija Herman, po sklepu skupščine z dne 23. 4. 2003, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom prevzameta Albin
Vogrin iz Vuzenice, Mladinska ulica 69 in
Marija Herman iz Vuzenice, Pohorska cesta 50, in sicer v razmerju kot sta sedaj
lastnika osnovnih deležev v osnovnem kapitalu družbe.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 5. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke

NOVO MESTO
Srg 251/2003
Rg-7609
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Movrin & CO, storitveno
podjetje d.n.o., Črnomelj, Na bregu 29, objavlja sklep:
družba Movrin & CO, storitveno podjetje d.n.o., Črnomelj, Na bregu 29, vpisana na reg. vl. št. 1-2511/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 28. 5. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Andreja Movrin poročena Babič, Dragatuš, Dragatuš 42 in Janez
Movrin, Črnomelj, Na bregu 29, z ustanovitvenim kapitalom 8.250 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.250 SIT
in ostalo premoženje družbe v celoti prenese na Andrejo Babič in Janeza Movrina, v
sorazmerju z vloženima deležema.
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 Novem mestu
dne 9. 6. 2003

SLOVENJ GRADEC
Srg 174/2003
Rg-7594
Družba Dobrina, proizvodno trgovsko
podjetje v notranjem in zunanjem prometu d.o.o., Muta, Koroška cesta 18/a,
reg. št. vl. 1/1853-00, katere družbenika

Domideja d.o.o., Cigaletova 11/I, Ljubljana, preklicuje štampiljko z vsebino: GLOBSTOR INT. D.O.O., Cigaletova 11, 1000 Ljubljana. Ob-97130
JZ Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta
19a, preklicuje veljavnost zdravniške štampiljke vijolične barve, samoodtisna, štirikotne
oblike, z vsebino: RATOMIR RANĐELOVIĆ
dr. med. Ob-97471
Velika Planina zaklad narave, d.o.o., Kamniška Bistrica 2, Stahovica, preklicuje žig podjetja z nazivom: VELIKA PLANINA d.o.o. 2.
Ob-97129

Priglasitveni list
Fejzula Emini, Slovenska 44, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064/2418/94.
gnm-123109
Jakše Jože s.p., Dule 5, Straža, priglasitveni list, opravilna št. 038/2275-98.
gnv-123375
Junko Mojca s.p., Dolenja Pirošica 3/a,
Cerklje ob Krki, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 039058/0320/00-12/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gne-123217
Kušar Janez s.p., Prevoz stvari, Podsmreka 44, Dobrova, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
057251/3849/01-38/1997.
gnf-122920
Oblak Petra, Partizanska cesta 33, Sežana, priglasitveni list, opravilna št. 48-1300/00,
izdan dne 14. 6. 2000. gnc-122844
Oblak Petra, Partizanska cesta 33, Sežana, priglasitveni list, opravilna št. 48-1300/00,
izdan dne 3. 8. 2000. gnb-122845
Smole Andrej s.p., Polaganje kamnov in
kock, Vršna vas 12, Pristava pri Mestinju, priglasitveni list, opravilna št. 54-0515/94, izdan dne 29. 11. 1994. gnf-122966
Štrukelj Zdravko, Krakovska cesta 7, Domžale, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
054179/4065/01-28-96, izdana dne 20. 9.
1996. gnw-122849

Potne listine
Alitović Rade, Cesta dveh cesarjev 108/e,
Ljubljana, potni list, št. P00274442.
gnr-122754
Bećkanović Medine, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, potni list, št. P00371187.
gnm-122934
Belava Gregor, Dragomerška 4, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00782004.
gnr-123004
Bernik Karmen, Brajnikova 35, Ljubljana,
potni list, št. P00174704. gnb-122745
Boštjančič Ivana, Miklošičeva 4, Maribor,
potni list, št. P00585412. gnn-122958
Božić Nataša, Polje, Cesta VI/2, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00390321.
gnl-122935
Bremec Gregor, Ul. Gradnikove brigade
39, Nova Gorica, potni list, št. P00611787.
gnw-123049
Brezovnik Boštjan, Stržovo 40, Mežica,
potni list, št. P00365612. gnv-123075
Burzić Mirsad, Brvace 1, Grosuplje, potni
list, št. P00757356. gnj-123312
Cej Marija, Rožna dolina, Cesta X/28,
Ljubljana, potni list, št. P00410407.
gnx-122823
Čeh Marija, Šimkova 6, Maribor, potni list,
št. P00296947. gnx-123123
Didović Dagobert, Cesarska 3/a, Kočevje, potni list, št. P00846752, izdala UE Kočevje. gns-122836
Didović Nevenka, Cesarska 3/a, Kočevje, potni list, št. P00846751, izdala UE Kočevje. gnt-122835
Didović Slavko, Cesarska 3/a, Kočevje,
potni list, št. P00867426, izdala UE Kočevje.
gnr-122837
Dornik Matjaž, Tesovnikova 74, Ljubljana,
potni list, št. P00886965. gni-123113
Dudić Dušan, Hrastje 52, Kranj, potni list,
št. P00841931. gny-123197
Einbrodt Veronika, Partizanska cesta
19/a, Kranj, potni list, št. P00699143.
gnf-123466
Ferjan Kaja, Gotska ulica 2, Ljubljana, potni list, št. P00535639. gnf-122991
Franchi Nino, Hauptstrasse 57, 4446 Buckten, Swiss, potni list, št. P00792694.
gnm-123009
Frankovič Vitoslava, Polzela 220/a, Polzela, potni list, št. P00513039. gnf-123066
Frljak Sabina, Cesta na grič 50, Borovnica, potni list, št. P00347534. gnu-123176
Furlanič Marko, Vanganel 46, Koper - Capodistria, potni list, št. P00126574.
gnw-123099
Galunič Darja, Na griču 13, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. P00973572.
m-758
Grilc Luka, Reboljeva ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 799647, izdala UE Ljubljana.
gnz-123421
Javtić Branko, Ob železnici 1, Ljubljana,
potni list, št. P00008979, izdala UE Ljubljana. gnh-122914
Jovanov Saše, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
potni list, št. P00420105, izdala UE Ljubljana. gnj-122937
Kalizan Helena, Vinogradniška pot 35, Ankaran - Ankarano, maloobmejno prepustnico,
št. AI 37356, izdala UE Koper. gnl-123235
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Klepić Zoran, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
potni list, št. P00122056. gnm-122809
Knafeljc Vidosava, Cesta talcev 8/b, Jesenice, potni list, št. P00246026.
gnz-123071
Kocjan Aljaž, Šalka vas 38, Kočevje, potni
list, št. P00271275. gng-123365
Kocjan Bojan, Šalka vas 38, Kočevje, potni list, št. P00271278. gnj-123362
Kocjan Domen, Šalka vas 38, Kočevje,
potni list, št. P00271277. gni-123363
Kocjan Tjaša, Šalka vas 38, Kočevje, potni list, št. P00271273. gnh-123364
Kojadinović Slaviša, Kašeljska cesta 48/e,
Ljubljana, potni list, št. P00078200.
gnd-123168
Kolarič Milan, Mala vas 5/a, Gorišnica,
potni list, št. P00563680. gnw-123024
Kosi Laura, Celovška 264, Ljubljana, potni list, št. P00599135. gnz-123346
Krajnc Aleksander, Na griču 25, Maribor,
potni list, št. P00927929, izdala UE Maribor.
gnb-122820
Krušič Matjaž, Velika čolnarska 6, Ljubljana, potni list, št. P00780047. gno-123482
Kunstič Primož, Zajelše 73, Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00597064. gnt-122727
Merlak Mihaela, Cankarjeva 5, Logatec,
potni list, št. P00425661. gnx-122773
Miklavčič Nedeljko, Benčičeva 12, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 62836, izdala UE Koper. gnu-123101
Mrak Julijan Peter, Kupljenik 2, Bohinjska
Bela, potni list, št. P00416134. gnw-123078
Mujić Amir, Puhova ulica 13, Ljubljana, potni list, št. P00107126. gni-123463
Nagode Zvonko, Došce 4, Logatec, potni
list, št. P00448271. gnt-123352
Osterman Aleš, Luže 2/a, Visoko, potni
list, št. P00097361. gnm-123034
Pečečnik Dušanka, Cesta borcev 3, Radomlje, potni list, št. P00182370.
gnh-123439
Petejan Tomaž, Miren 5/g, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 120211.
gnf-123091
Prebil Darja, Milčetova pot 25, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00100968.
gne-123442
Prebil Jan Gregor, Milčetova pot 25, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00100966.
gnd-123443
Prebil Pavel, Milčetova pot 25, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00063935.
gnc-123444
Pukšič Tina, Hmelina 20, Radlje ob Dravi,
potni list, št. P00727785. gnb-123220
Purgaj Jure, Mariborska 23, Zgornja Polskava, potni list, št. P00370092, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnb-122870
Putrić Martin, Gladež 9, Izlake, potni list,
št. P00189829. gnb-123070
Radik Leonidis, Detelova 5, Mengeš, potni list, št. P00007361. gnk-123136
Ralič Sandra, Črtomirova 9, Ljubljana, potni list, št. P00702097. gnw-123449
Sanković Robert, Karlovška cesta 19,
Ljubljana, potni list, št. P00537637, izdala
UE Ljubljana. gnz-122946
Selan Matej, Podlimbarskega 44, Ljubljana, potni list, št. P00572178. gnp-123181
Simić Osokina Irina, Reboljeva 10, Ljubljana, potni list, št. P00885794. gnj-123487
Smode Gregorič Iva, Zelena pot 15, Logatec, potni list, št. P00569388. gnx-122948

Št.

Smodiš Ivan, Ravenska ulica 71, Odranci,
potni list, št. P00186374. gnk-123261
Sorokin Vladimir, Krimska 20, Ljubljana,
potni list, št. P00527929. gnh-122989
Spreitzer Janez, Na dolih 1, Ljubljana, potni list, št. P00609144. gnd-122943
Stergar Danilo, Močnikova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00411300. gnw-122924
Strniša Janez, Tenetiše 85, Golnik, potni
list, št. P00871003. gnp-123131
Tavčer Branko, Založe 33/a, Polzela, potni list, št. P00623116, izdala UE Žalec.
gny-122876
Tutin Stanislav, V brezov log 41, Novo mesto, potni list, št. P00785827. gnk-123236
Volk Denis, Pod taborom 7, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI 002581, izdala
UE Sežana. gne-123192
Zdolšek Katja, Šturmova 21, Ljubljana, potni list, št. P00595263. gnp-123331
Zupančič Andrej, Partizanska cesta 19/a,
Kranj, potni list, št. P00699144. gnd-123468

Osebne izkaznice
Alandžak Pavo, Klavčičeva 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 709176. gnh-123464
Alić Malčo, Prušnikova 20, Maribor, osebno izkaznico, št. AH 19241 - za tujca.
gnx-123023
Ambrožič Boštjan, Kolodvorska 23, Ribnica, osebno izkaznico, št. 258301.
gnr-122929
Anderlič Jasna, Za kalvarijo 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000718092.
gnp-122910
Andič Dejan, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1079621. gnj-122987
Avguštin Pavla, Predanovci 18, Puconci,
osebno izkaznico, št. 165994. gne-122867
Bažec Pavel, Nova vas 4, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št. 691918.
gni-122888
Beganović Zlatko, Koželjeva 8/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 374090.
gni-122763
Belava Gregor, Dragomerška 4, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
1216572. gns-123003
Bele Iris, Sedlašek 2, Podlehnik, osebno
izkaznico, št. 431202. gnb-123095
Bergant Ana, Kosančeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1071052. gnv-122925
Bertoncelj Stanka, Virmaše 38, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 863462.
gne-123242
Bevc Franc, Velikovška 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 317083. gnw-123374
Biber Matija, Tomačevo 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 875538. gns-123178
Bizjan Milvana, Raka 108, Raka, osebno
izkaznico, št. 522430. gnl-123060
Bjedov Milena, Celovška 53, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001655165.
gns-122828
Blažič Alojz, Tržaška cesta 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 35369. gnz-123171
Borko Lana, Mariborska ulica 49, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 1418500.
gnp-123356
Brajdič Rajko, Brezje 12, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 63671. gng-123215
Bremec Gregor, Ul. Gradnikove brigade
39, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
177372. gny-123047
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Brilej Marija, Kozje 193, Kozje, osebno
izkaznico, št. 001514915. gnh-122789
Brulc Jožef, Vrhovo 10, Mirna Peč, osebno izkaznico, št. 640548. gnk-123211
Cafuta Jernej, Pariške komune 40/b, Maribor, osebno izkaznico, št. 000906157.
gns-122882
Casar Nataša, Plešičeva 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 975372. gns-123478
Cej Marija, Rožna dolina, Cesta X/28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 155778.
gny-122822
Cindrić Jure, Gasilska 16, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1517784.
gng-123090
Cirman Urša, Mali most 15, Logatec,
osebno izkaznico, št. 817713. gns-123453
Ciuha Aleš, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1472996. gnh-122964
Cugmas Stanislav, Prepuž 14, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 619590.
gnd-123043
Cunk Anita, Črneča vas 25, Kostanjevica
na Krki, osebno izkaznico, št. 394810.
gnk-123061
Cvetaš Miha, Črni vrh 96, Črni vrh nad
Idrijo, osebno izkaznico, št. 831580.
gnp-123006
Cvikl Karl, Sevce 1, Rimske Toplice, osebno izkaznico, št. 335321. gne-123267
Černec Martin, Nušičeva 10, Celje, osebno izkaznico, št. 1002355. gnr-123054
Černigoj Izidora, Bevkova ulica 5, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 331680.
gni-123213
Černigoj Stojan, Orehovlje 9/e, Miren,
osebno izkaznico, št. 353136. gns-123228
Češnovar Boris, Jakčeva 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 805702. gni-123488
Čipak Marko, Mencingerjeva 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001461769.
gny-122947
Čofati Janko, Javorje 34, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 1585279.
gnw-123074
Čretnik Matejka, Mariborska ulica 49,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
316315. gnm-123359
Čuček Irena, Gorkega 55, Maribor, osebno izkaznico, št. 591241. gnd-123218
Deželak Janko, Rakovlje 33, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
000222241.
gny-122922
Dokl Marija, Šaleška cesta 16, Velenje,
osebno izkaznico, št. 74031. gnd-123397
Dolenc Anton, Hafnarjeva pot 47, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1056346. gnn-123058
Dolenc Jožefa, Miklošičeva 17, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1041411. gni-123188
Domiter Marija, Nanoška 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 384826. gnb-122895
Drnovšček Gorazd, Cankarjeva 46, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 710423.
gnq-123080
Dželilović Emin, Nazorjev trg 5, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 723660.
gnw-123349
Emeršič Sašo, Arbajterjeva 8, Ptuj, osebno izkaznico, št. 355129. gnr-122904
Erbida Janko, Delavska 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1228700. gnn-123458
Farčnik Anton, Dolenja vas 169, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
000105064.
gnn-122808
Feguš Matjaž, Podlehnik 3/c, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 920519. gns-123353
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Florijančič Ancila, Parmova 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 452979. gnl-123385
Frangež Marjan, Ul. Avgusta Hlupiča 17,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1014922.
gnw-122899
Franz Ivana, Goriška 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 505897. gnq-123030
Fuchs Viljem, Rjava cesta 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1551734. gnc-122819
Funkel Darko, Na selah 4, Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št. 564225.
gni-123238
Furlanič Marko, Vanganel 46, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1047953.
gnx-123098
Gačnik Jože, Malgajeva ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 110642.
gnw-123299
Gajšek Branko, Potrčeva 6, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 420518.
gnq-123355
Gale Tomaž, Malo Trebeljevo 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 898375.
gnp-123206
Glavač Magdalena, Oražnova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1498423.
gny-122901
Glavič Franc, Velika Stara vas 13/b, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 996407.
gne-123042
Glušič Mitja, Neubergerjeva 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 283122. gnw-122824
Golob Ludvik, Mala Ligojna 29/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001329992.
gnm-123434
Gombač Claudia, Tominčeva 2, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 323095.
gnb-123045
Gomboc Lea, Gerlinci 53, Cankova, osebno izkaznico, št. 1391134. gnz-123246
Gorjup Primož, Cesta na Loko 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001484766.
gnr-122829
Grabnar Primož, Brezovica 17, Mirna,
osebno izkaznico, št. 1202383. gne-123092
Grdešič Nada, Breznik 10, Dragatuš,
osebno izkaznico, št. 846801. gnc-123019
Groznik Petra, Blečji vrh 3, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 1492283. gnw-123274
Gruden Matjaža, Jelenče 19, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 1470475.
m-764
Gutnik Marjan, Sinja Gorica 8, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 1393219. gnl-123335
Habjan Darja, Škalska 10, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 789164.
gns-123278
Habjan Frančiška, Zminec 16, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 529306.
gnu-123051
Hazl Angela, Ledinek 4, Zgornja Ščavnica, osebno izkaznico, št. 725188.
gnc-123094
Hrovat Rudolf, Vešenik 20, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 202846.
gny-123247
Hudina Ivica, Janeževa Gorca 30, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 000699187.
gng-122890
Jager Nuša, Orle 12, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 369935. gnm-123309
Jaklin Jožefa, Poklukarjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 493770. gns-123328
Jakša Ajda, Pavšičeva 34, Logatec, osebno izkaznico, št. 951329. gng-123440
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Janežič Neža, Pri mostiščarjih 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1338925.
gnk-123469
Javornik Štefanija, Ob Suhi 37/a, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št. 1583911.
gnm-123209
Jeglič Darja, Sp. Rute 4, Gozd Martuljek,
osebno izkaznico, št. 993915. gni-123038
Jeglič Erik, Trate 27, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 845293. gnz-122971
Jeras Gregor Jure, Gogalova ulica 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000124155.
gnz-122871
Jeseničnik Aleksandra, Vojkova 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 516970. gnj-122962
Jug Darja, Hošnica 35, Laporje, osebno
izkaznico, št. 426062. gnp-123056
Jurišić Leja, Ob sotočju 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1345813. gnu-122751
Jurkošek Krofel Milena, Ulica Metoda Mikuža 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1070414. gnv-123325
Justin Jože, Ulica Bratov Učakar 82, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1626470.
gnz-123446
Kajsner Alojzija, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 634515.
gnb-122970
Kastelic Ivan, Ljubljanska 57, Šmarje-SAP,
osebno izkaznico, št. 1303800. gnl-123460
Kek Matjaž, Pod gozdom, Cesta VI/6,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 26315.
gnv-123025
Keršmanc Karmen, Bevke 82, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 188304. gnr-123029
Klebčar Franc, Nadanje selo 45, Pivka,
osebno izkaznico, št. 1141839. gnt-123252
Klemenčič Tjaša, Brje pri Komnu 45, Komen, osebno izkaznico, št. 352924.
gnq-123105
Kocijančič Jana, Breg ob Savi 91, Mavčiče, osebno izkaznico, št. 001026650.
gnx-122798
Kodrič Amalija, Tovarniška ulica 20, Poljčane, osebno izkaznico, št. 000202333.
gni-122813
Kodrič Mihael, Tovarniška ulica 20, Poljčane, osebno izkaznico, št. 001247025.
gnh-122814
Kodrič Tomaž, Tovarniška ulica 20, Poljčane, osebno izkaznico, št. 001247041.
gng-122815
Kokol Tomaž, Spuhlja 73, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 287306. gnu-122801
Kokole Marjeta, Pohorska cesta 29, Hoče, osebno izkaznico, št. 001513386.
gne-122792
Kolarić Marko, Bilečanska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 336492. gnn-122833
Koron Mojca, Vogrsko 5/a, Volčja Draga,
osebno izkaznico, št. 1648295. gnj-123237
Koršič Sergij, Dolnje Cerovo 25/a, Kojsko, osebno izkaznico, št. 561014.
gnq-123230
Košak Kristina, Borovška cesta 32, Kranjska Gora, osebno izkaznico, št. 512912.
gny-123172
Kotnik Ivanka, Hudinja 62, Vitanje, osebno izkaznico, št. 909892. gnp-123256
Kovačević Jasmina, Ig 63, Ig, osebno izkaznico, št. 402231. gnt-123377
Kovačič Lana, Pot na Zduše 16, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 896571.
gnt-123202
Koželj Ciril, Podbrdo 33/a, Podbrdo,
osebno izkaznico, št. 908346. gnh-123239

Kranjc Lenart, Belačeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1170162. gne-122767
Krašna Suzana, Šibeniška 19, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 1327243. gnb-122795
Krevh Danilo, Trg 8/c, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 525367. gnx-122898
Lah Petra, Valvasorjeva 54, Maribor, osebno izkaznico, št. 752090. gnf-123216
Laharnar Petra, Jelendol 9, Tržič, osebno
izkaznico, št. 1383770. gnf-123391
Lapajne Denis, Trg 9, Renče, osebno izkaznico, št. 354832. gnr-122804
Lavrih Peter, Tržaška cesta 85, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1000542. gnf-123341
Lazarova Jagoda, Ulica Viktorja Kejžarja
37/a, Jesenice, osebno izkaznico, št. 16665.
gnp-123081
Lebeničnik Luka, Prisojna pot 20, Kamnik, osebno izkaznico, št. 900038.
gnf-123016
Lindič Helena, Poštna ulica 19, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 545789.
gnu-122926
Lindič Janez, Poštna ulica 19, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 545796.
gnt-122927
Lipošek Dušan, Dr. Štefke Hribarjeve 10,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
252141. gng-123265
Lisac Rozalija, Ulica Draga Kobala 31, Maribor, osebno izkaznico, št. 83440.
gnv-123400
Logar Zdravko, Bukovska vas 46, Šentjanž pri Dravogradu, osebno izkaznico, št.
001039511. gnr-122729
Lovrec Danijel, Peščeni vrh 35, Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 1538819.
gnw-123224
Lukman Sebastijan, Krtina 72, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000839929.
gnd-122868
Magić Marjana, Miklošičeva 1/b, Domžale, osebno izkaznico, št. 1297310.
gnw-122774
Makari Marta, St. Rozmana 4, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1460702.
gnt-123227
Maner Tin, Kettejeva 2, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000948115. gnt-122902
Markun Bojan, Blejska Dobrava, Kočna
33, Jesenice, osebno izkaznico, št. 603300.
gnw-123249
Medenjak Andreja, Kerševa ulica 7, Vojnik, osebno izkaznico, št. 403768.
gnk-123036
Medizza Di Nardo Orianna, Polje 13/a,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 1024295.
gnq-122880
Melinc Marko, Trnovo ob Soči 12/a, Srpenica, osebno izkaznico, št. 147653.
gnj-123087
Merlak Luka, Cankarjeva 5, Logatec,
osebno izkaznico, št. 829346. gny-122772
Merlak Tanja, Cankarjeva 5, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1176823. gnz-122771
Merlak Žiga, Novi svet 28, Hotedršica,
osebno izkaznico, št. 1371412. gno-123307
Mesarič Suzana, Ormoška 34, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 529392. gnf-123241
Metličar Klara, Dobrova 24, Celje, osebno izkaznico, št. 1036714. gnj-123062
Mezgec Julijana, Ulica herojev Mašere in
Spasiča 1, Maribor, osebno izkaznico, št.
877382. gnl-123360
Mihalič Mara, Nasirec 10, Kozina, osebno
izkaznico, št. 660126. gnm-123059
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Milovanović Dejan, Brilejeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 264931. gnx-123473
Mirdita Dragica, Tovarniška 12, Celje,
osebno izkaznico, št. 272917. gni-122913
Mirkajlović Ranko, Celovška 144, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 268623.
gnx-123448
Miroslavič Peter, Adergas 1, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 1201843.
gnb-123145
Mislovič Marjeta, Boštanj 1, Boštanj, osebno izkaznico, št. 254914. gnz-123450
Mlinar Greta, Ravenska pot 59, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 1459688. gnn-123333
Mlinarič Mojca, Stara cesta 112, Straža,
osebno izkaznico, št. 1393812. gnn-123208
Močilnikar Martin, Frenkova 16/d, Pobegi, osebno izkaznico, št. 356636.
gni-123088
Močnik Andrej, Milana Klemenčiča 9, Solkan, osebno izkaznico, št. 202979.
gnd-123243
Mohorič Alojzija, Žiganja vas 59, Križe,
osebno
izkaznico,
št.
001094284.
gny-122872
Možina Marija, Naklo 10/c, Logatec,
osebno izkaznico, št. 556143. gnh-123064
Mujanović Ramo, Prešernova cesta 4, Krško, osebno izkaznico, št. 381026.
gnd-123268
Mujić Amir, Puhova ulica 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 486806. gnj-123462
Muster Tadej, Selnica ob Muri 17, Ceršak,
osebno izkaznico, št. 964518. m-752
Najvirt Dejan, Polzela 281, Polzela, osebno izkaznico, št. 1372894. gnx-123048
Nemec Mojca, Vrtojba, Gramozna pot 9,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
1287816. gny-122797
Novak Alenka, Vaška cesta 67, Uršna sela, osebno izkaznico, št. 321137. gnr-123354
Novak Primož, Zbiljska cesta 7, Medvode, osebno izkaznico, št. 870589.
gnk-123111
Očko Sonja, Travniška cesta 7, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 335166. gny-123072
Odobašić Amir, Rogoza, Na preloge 1,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 526070. gno-123057
Ogrin Marjetka, Stara Vrhnika 56, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 870040.
gns-122778
Oman Darko, Zoisova 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 38591. gnb-123295
Onič Anton, Kneza Koclja 16, Maribor,
osebno izkaznico, št. 284133. gnw-123124
Orehovec Mario, Petišovci, Ulica 22. junij
25, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
1077866. gnf-123416
Oslunič Darja, Na griču 13, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 1599044.
m-757
Ošljak Aleš, Na Zelenici 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 1271097. gnj-122912
Oven Majda, Klanec pri Gabrovki 1, Gabrovka, osebno izkaznico, št. 891169.
gnn-123108
Ovin Ljiljana, Borova vas 31, Maribor,
osebno izkaznico, št. 234390. gnv-123125
Panjan Nejc, Dragatuš 1, Dragatuš, osebno izkaznico, št. 798909. gnz-123275
Papič Vesna, Zdraviliška cesta 7, Laško,
osebno izkaznico, št. 1535263. gny-123447
Paul Otto, Kopališka 22, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 492334. gno-123232

Pavlič Franc, Kajuhova 1, Domžale, osebno izkaznico, št. 786387. gnp-122956
Pečavar Luka, Nade Ovčakove 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1255131.
gnp-122831
Pekolj Marija, Konežja vas 23, Dobrnič,
osebno izkaznico, št. 492381. gnq-122955
Pelhan Viktorija, Martina Krpana 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1470973.
gnf-122791
Pelko Olga, Cerovec pod Bočem 46, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000700620. gnt-122781
Peric Doris, Vojkova 11, Piran - Pirano,
osebno izkaznico, št. 808296. gnt-122802
Pesjak Avguštin, Lokovica 28/b, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 1642172. gnt-123052
Petrak Josip, Stantetova 13, Velenje, osebno izkaznico, št. 965701. gnv-123050
Pipan Živa, Prušnikova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1223924. gns-123428
Pipuš Marko, Trg 4. aprila 7, Mežica,
osebno izkaznico, št. 1575333. gny-123347
Pirnat Maks, Kersnikova ulica 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 350279. gnd-123368
Piry Neža, Privoz 18, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1292248. gnk-122786
Pogorevc Erika, Hudinja 35, Vitanje, osebno izkaznico, št. 000365511. gnf-122891
Polič Arnož, Trnovska 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 874770. gnb-122770
Popović Bojan, Cesta dveh cesarjev
104/n, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
617994. gnv-123175
Popović Goran, H. Verdnika 17, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 1201266. gnt-123452
Potokar Miroslav, Drapšinova 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 695033. gnx-123248
Prebil Pavel, Milčetova pot 25, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 404259.
gnb-123445
Prešern Mirko, Draveljska ulica 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1152975.
gnh-122939
Prevolnik Vesna, Breg 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1351328. gng-123465
Primc Andrej, Tomšičeva 24, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 227452.
gno-123382
Primožič Tine, Vrhovci, Cesta V/6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1423751.
gnw-122749
Pristovnik Feliks, Zg. Bistrica 41, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 468874.
gnl-123035
Pristovnik Matjaž, Na otoku 1, Celje, osebno izkaznico, št. 1349726. gnb-123020
Pugelj Darja, Vrečarjeva ulica 47, Škofljica, osebno izkaznico, št. 1580286.
gnd-123318
Puhar Ivo, Polica 102, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 592458. gnc-123194
Purgaj Cecilija, Prežihova 22, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 1309742.
gnu-123226
Pušnik Angela, Kostrivnica 13, Kalobje,
osebno
izkaznico,
št.
000192259.
gnl-122785
Radik Leonidis, Detelova 5, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 246896. gnm-123134
Rajtar Mirko, Brezje 54, Brezje, osebno
izkaznico, št. 173775. gnn-122883
Rebec Katarina, Globočnikova 15, Postojna, osebno izkaznico, št. 454436.
gnr-123233
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Rep Mitja, Ziherlova 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 305526. gnt-122852
Ribič Magda, Pohorskega bataljona 213,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 506518.
gnl-123185
Ribič Viktor, Čičare 5, Kranjska Gora,
osebno izkaznico, št. 456817. gnn-123183
Rozman Ana, Bitnje 29, Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št. 875744.
gns-123082
Rozman Primož, Bohoričeva 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 189776.
gnh-123339
Rozman Sandra, Kamna Gorica 89, Kamna Gorica, osebno izkaznico, št. 1536090.
gnp-123231
Simončič Sabina, Muzejski trg 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 81068. gnq-123280
Sirc Ana, Cesta na klanec 8/b, Kranj,
osebno izkaznico, št. 000594861.
gng-122894
Sirk Darija, Medana 20/b, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 1348370.
gnp-122906
Sirk Kristijan, Medana 20/b, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 1348482.
gno-122907
Skubic Simona, Pod lipami 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001061086.
gny-122747
Slatnar Jernej, Novi trg 40/a, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
1208544.
gng-122990
Smole Igor, Šerovo 12, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 1391199.
gnu-123026
Smrdelj Gregor, Trnje 4/b, Pivka, osebno izkaznico, št. 1222906. gni-123263
Spreitzer Janez, Na dolih 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1471341. gne-122942
Stanonik Luka, Predmost 35, Poljane nad
Škofjo Loko, osebno izkaznico, št. 59237.
gnn-123358
Stepišnik Alenka, Prežihova 3, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1182578.
gnv-123250
Sterle Primož, Kozarišče 84/a, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 507516.
gnq-122980
Strajnar Julijan, Celovška 106, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 526142. gno-122757
Strgar Jože, Hlebčeva 1, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 474370.
gnh-123189
Strižnar Bojan, Preška cesta 29, Medvode, osebno izkaznico, št. 122177.
gnv-122825
Svenšek Marija, Osenca 16/a, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000071633.
gnc-122923
Svoljšak Tine, Virmaše 1, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 268468. gnt-123031
Šabec Andreja, Zagorje 102/c, Pivka,
osebno izkaznico, št. 653275. gnx-123348
Šegula Seršen Pina, Parmova 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 935903.
gnm-123084
Šeško Dejan, Ragovska ulica 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 408127.
gnj-123112
Šijanec Boris, Panonska ulica 24, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1305754.
gnu-123076
Šijanec Majda, Ljubljanska 102, Maribor,
osebno izkaznico, št. 277735. gnp-123406
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Šimenc Jana, Žerjalova 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 800556. gnq-123480
Šinkovec Martin, Dol. Vrhpolje 32, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 599423.
gnc-123044
Štangelj Mateja, Podbrdo 43, Podbrdo,
osebno izkaznico, št. 1528974. gnl-123210
Štefančič Dejan, Velika Pirešica 128, Žalec, osebno izkaznico, št. 001454000.
gnt-122877
Štefančič Simon, Ivanje selo 49, Rakek,
osebno izkaznico, št. 1198306. gnq-122905
Štelcer Andrej, Heroja Šlandra 19, Maribor, osebno izkaznico, št. 1365195.
gnz-123371
Štravs Matjaž, Vrbje 83/b, Žalec, osebno
izkaznico, št. 1589356. gnz-123271
Šubic Anja, Hotovlja 96, Poljane nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št. 629738.
gnp-123456
Šuster Marinka, Tratna pri Grobelnem 46,
Grobelno, osebno izkaznico, št. 53534.
gnn-123083
Šuštar Franc, Hribska pot 6, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 592349. gnw-123199
Švegl Ivan, Gregorčičeva 35, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 914411.
gnc-123244
Tavčer Branko, Založe 33/a, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
000738075.
gnb-122874
Tičer Mojca, Babna reka 25, Loka pri Žusmu, osebno izkaznico, št. 853415.
gnl-123085
Tinunin Aivi, Gradnikove brigade 17, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 340877.
gnl-122885
Topčievski Sara, Zaprta ulica 2, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 943892.
gns-122803
Turk Vojko, Zvezda 19, Ljubljana-Šentvid,
osebno izkaznico, št. 515259. gnp-123106
Urbančič Leon, Kriška Reber 11, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 161256. gnr-123379
Vadas Marija, Novakova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 287836. gnb-122995
Valančič Mitja, Kamna Gorica 5, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 179524.
gnd-123093
Valič Urban, Žeje 1/a, Prestranek, osebno izkaznico, št. 371321. gnk-122886
Vampelj Ciril, Razori 14/a, Dobrova, osebno izkaznico, št. 175266. gnr-123454
Velišček Franc, Martinjak 45, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 842251. gno-122782
Verbič Dejan, Brod 6, Logatec, osebno
izkaznico, št. 990765. gnm-123184
Verčič Jera, Leskovica 1, Gorenja vas,
osebno izkaznico, št. 751664. gno-122807
Vidas Jure, Ulica Ivanke Uranjek 5, Žalec,
osebno izkaznico, št. 800393. gnc-123269
Videnšek Ivan, Šišenska 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 259427. gne-123292
Vidic Milena, Pance 8, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 519868. gnb-123370
Virant Gregor, Lepovče 2, Ribnica, osebno izkaznico, št. 773840. gnq-122780
Virant Jernej, Dvorska vas 24, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 1306024.
gni-123313
Vodnik Marko, Gorenja Žetina 11, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
687383. gnh-123314
Vodovnik Rudolf, Polzela 180, Polzela,
osebno izkaznico, št. 18688. gns-123253
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Vogrin Mirko, Clevelandska 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 951249. gno-123032
Vogrinčič Drago, Grdina 8/a, Stoperce,
osebno izkaznico, št. 815818. gnp-122881
Volaj Jože, Pako 43, Borovnica, osebno
izkaznico, št. 369371. gnl-123285
Vovk Vekoslav, Vodnikova 97, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 109769. gns-122978
Vrbanc Bernarda, Pavšičeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 473272. gnl-122985
Vrlinič Božo, Bojanci 33, Vinica, osebno
izkaznico, št. 116360. gns-123053
Zajec Dida, Hranilniška 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 887704. gnu-122826
Založnik Peter, Goričane 40, Medvode,
osebno izkaznico, št. 1577974. gnq-123430
Založnik Pika, Vrhovčeva ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 957748.
gnu-123151
Završnik Urška, Alpska cesta 13, Bled,
osebno izkaznico, št. 280331. gnz-123046
Zebec Boštjan, Hošnica 35, Laporje,
osebno izkaznico, št. 184898. gnq-123055
Zebec Lena, Turški vrh 51, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 1181758. gnb-123245
Zgrebec Aleš, Rogoza, Cesta v Skoke 6,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 902255. gnr-123254
Zupan Polona, Tehniška 4, Naklo, osebno
izkaznico, št. 001200755. gnz-122796
Zupančič Andrej, Partizanska cesta 19/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1568007.
gne-123467
Zupančič Janez, Cesta komandanta Staneta 12, Litija, osebno izkaznico, št. 640215.
gnr-123329
Žagar Marija, Ulica talcev 12, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 553301.
gnc-123069
Železnik Domen, Preglov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 883800. gnt-123027
Živko Bogomir, Finžgarjeva 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001381789.
gnc-122869
Žnidarič Aneja, Cankova 48/a, Cankova,
osebno izkaznico, št. 1340136. gnj-122887
Žnidarič Janez, Gorišnica 68, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 1238849. gnu-123351
Žurga Gordana, Prušnikova ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 648. gne-122842
Žvar Mihec, Planinska vas 17, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 282940. gnr-122954

Vozniška dovoljenja
Alitović Rade, Cesta dveh cesarjev 108/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1491974, reg. št. 241610, izdala UE Ljubljana. gnw-122753
Andič Dejan, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 22741,
reg. št. 73293, izdala UE Ljubljana.
gni-122988
Arko Bojan, Gorenje blato 40, Škofljica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 54/03. gnj-123187
Bajgorić Maksija, Smetanova 67, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 438843,
reg. št. 88932, izdala UE Maribor.
gnr-123279
Banović Igor, Pristavška cesta 14, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1304846, reg. št. 8927, izdala UE Tržič.
gnp-123306

Barbo Slavka, Smolenja vas 68/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11431. gnm-123159
Batista Silva, Slavinje 18, Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6338, izdala
UE Potojna. gne-123117
Bećkanović Medine, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1718903, reg. št. 154985, izdala UE Ljubljana. gnn-122933
Beganović Zlatko, Koželjeva 8/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489208, reg. št. 244597, izdala UE Ljubljana. gnh-122764
Bele Iris, Sedlašek 2, Podlehnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1414245, izdala
UE Ptuj. gnm-122984
Belič Meta, Malovaška ulica 16, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1104152, reg. št. 213264, izdala UE
Ljubljana. gng-123415
Berisha Gjeladin, Stara cesta 15, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472564, reg. št. 109301, izdala UE Maribor. gnn-122908
Biber Matija, Tomačevo 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1065137,
reg. št. 203190, izdala UE Ljubljana.
gnt-123177
Bitežnik Logar Damijana, Klemenova ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928792, reg. št. 142319, izdala UE
Ljubljana. gny-123122
Blenkuš Aleksandra, Naselje Slavka Černeta 15, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000302006, izdala UE Jesenice. gnd-122918
Bokan Doroteja, Sv. Jurij 31, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 20665. gns-122853
Boltes Marjan, K studencu 12, Brusnice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
26155, izdala UE Novo mesto. gnm-123063
Božič Martin, Raka 106/a, Raka, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 10043.
gnq-122730
Božič Martin, Raka 106/a, Raka, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 65/2003. gnl-123260
Bratušek Bojana, Pivolska 12, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 719973,
reg. št. 76430, izdala UE Maribor.
gnt-123277
Breznikar Nina, Studence 47/c, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 001400009,
izdala UE Žalec. gnr-122879
Bytyqi Halim, Saksid 18, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40692, izdala
UE Nova Gorica. gnc-123219
Cej Marija, Rožna dolina, Cesta X/28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1610326, reg. št. 1263, izdala UE Ljubljana. gnz-122821
Cencelj Vovk Miroslava, Zoisova 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 639483,
reg. št. 33880, izdala UE Kranj. gng-122865
Cerar Toni, Preglov trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1487459,
reg. št. 243877, izdala UE Ljubljana.
gnv-123475
Ciuha Aleš, Brodarjev trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1297928,
reg. št. 200034, izdala UE Ljubljana.
gni-122963
Cvikl Karl, Sevce 1, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1486048. gnf-123266
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Čeh Anne Christine, C. M. Tita 3, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
605196, izdala UE Jesenice. gnr-123204
Čekič Albin, Strahinj 121/c, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078593,
reg. št. 46362, izdala UE Kranj. gnk-123161
Černigoj Izidora, Bevkova ulica 5, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH A-I, št.
S 1842868, reg. št. 6772, izdala UE Ajdovščina. gnj-123212
Černigoj Matej, Izletniška pot 30, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 23849, izdala UE Koper.
gne-122992
Černigoj Stojan, Orehovlje 9/e, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 8888, izdala UE Nova Gorica. gnq-123155
Čimžar Rok, Tatinec 2, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 1542839,
reg. št. 48318, izdala UE Kranj. gnc-122944
Čurin Milan, Podvelka 12/a, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2284, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnu-123276
Dimec Čeč Alenka, Matenja vas 16/a, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12105, izdala UE Postojna. gnn-122758
Dolenc Blaž, Strossmayerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1286381, reg. št. 227165, izdala UE Ljubljana. gnc-123344
Domicelj Uroš, Rožna dolina, Cesta XI/23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1588963, reg. št. 98860, izdala UE Ljubljana. gns-123182
Dremelj Samo, Kunaverjeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364346, reg. št. 230515, izdala UE Ljubljana. gnt-122827
Drnovšek Gorazd, Cankarjeva 46, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35065, izdala UE Nova Gorica.
gnw-122999
Drobnak Brigita, Levec 7, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 902662, izdala UE Žalec. gnf-123441
Đuraš Branka, Heroja Staneta 7, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079383, izdala UE Žalec. gnr-123408
Fenrich Damir, Visole 164/a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 12779, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-750
Fratnik Boris, Ul. Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 642, izdala UE Nova Gorica.
gnr-123154
Ftičar Gorazd, Radmožanci 18, Dobrovnik - Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. 15519, izdala UE Lendava. gnk-123086
Funkel Darko, Na selah 4, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4184,
izdala UE Hrastnik. gnz-123146
Furlan Milena, Kvedrova 2, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 982388, reg. št.
7727, izdala UE Ptuj. gnx-123148
Furlanič Marko, Vanganel 46, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 990669, reg. št. 39447, izdala UE Koper.
gnm-123017
Gačnik Jože, Malgajeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1615011, reg. št. 28062, izdala UE Ljubljana. gnx-123298

Gajo Drago, Jakopičeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1706582, reg. št. 85767, izdala UE Ljubljana. gnd-122793
Gale Tomaž, Malo Trebeljevo 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589417, reg. št. 253019, izdala UE Ljubljana. gnq-123205
Garmut Jože, Spodnja Kapla 78, Kapla,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7508. gnc-123119
Gazvoda Gregor, Pečke 4, Makole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1450626,
reg. št. 19611, izdala UE Slovenska Bistrica.
gni-123163
Gjerkiš Natalija, Trnje 48/c, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16150,
izdala UE Lendava. gng-122794
Gligorin Elizabeta, Trimlini 64/c, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4853, izdala UE Lendava. gnc-123073
Golež Peter, Lokarje 9, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 5942, izdala UE
Šentjur pri Celju. gni-123417
Golob Ludvik, Mala Ligojna 29/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16804,
izdala UE Vrhnika. gnn-123433
Gomboc Lea, Gerlinci 53, Cankova, vozniško dovoljenje, reg. št. 40487. gnt-123002
Gutnik Marjan, Sinja Gorica 8, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8499, izdala UE Vrhnika. gnl-123310
Hamler Fredi, Vanča vas 29, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 30791. gne-123167
Hasanović Izudin, Vidmarjeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1708483, reg. št. 143089, izdala UE Ljubljana. gnz-123471
Hidek Marko, Veliki Slatnik 25/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 41302, izdala UE Novo mesto.
gnm-123259
Hojnik Andraž, Reboljeva ulica 28, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001517731, reg. št. 36715, izdala UE Domžale. gnm-122784
Horvat Breda, Terčeva 47, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 369398,
reg. št. 56541, izdala UE Maribor.
gnh-123414
Ilovar Gregor, Kleče pri Dolu 23, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064637, reg. št. 210537, izdala UE Ljubljana. gnb-123470
Ivančič Silvo, Obrež 138, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
5075, izdala UE Ormož. gnf-122916
Jakše Peter, Planina 22, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1087260, reg. št.
46524. gnu-122851
Jančar Jožek, Češnjica 6, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1567496, reg. št. 135880, izdala UE Ljubljana. gnd-122968
Jauk Justin, Dornikova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1332419, reg.
št. 98590, izdala UE Maribor. gnl-123110
Jeras Andrej, Ulica Goce Delčeva 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 612239, reg. št. 103693, izdala UE Ljubljana. gnr-123404
Jerebic Matej, Lokavec 10, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S001173167, reg. št. 10211, izdala UE
Lenart. gnm-123142
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Jerič Aleš, Sinja Gorica 34, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1008234, reg.
št. 9334. gnl-123160
Jeriha Zoran, Maistrova 1, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1028863, izdala
UE Litija. gnv-122900
Jevšek Maja, Skalna ulica 10, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h BGH, reg.
št. 43579. gnd-123293
Jović Slađan, Ljubljanska 39, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1483291, reg. št. 20948, izdala UE Grosuplje. gng-122965
Jug Anita, Stritarjeva ulica 20, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19618, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnz-123196
Jurišić Leja, Ob sotočju 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h, BGH, št.
S 1706989, reg. št. 222677, izdala UE Ljubljana. gnv-122750
Jurkošek Krofel Milena, Ulica Metoda Mikuža 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1485933, reg. št. 14271, izdala
UE Velenje. gnw-123324
Juršič Bernarda, Levec 31, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1383770,
izdala UE Žalec. gnx-123273
Jusović Arif, Polje 13, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1287137, reg. št.
174839, izdala UE Ljubljana. gnq-122909
Kahvedžić Armin, Javornik 63, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 19455, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-122736
Kajsner Alojzija, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245861, reg. št. 118866, izdala UE Ljubljana. gnc-122969
Karba Marjanca, Mirna ulica 3, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
460531, reg. št. 4140. m-763
Kavšek Anže, Seliškarjeva cesta 6, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1501378, reg. št. 19550, izdala UE Grosuplje. gnf-123116
Kičin Ermina, Delavska cesta 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460831, reg. št. 43863, izdala UE Kranj.
gnv-122950
Klemenc David, Klementa Juga 16, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
43768. gnk-123011
Kličić Fahira, Veliko Mlačevo 59, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
21595, reg. št. 13785, izdala UE Grosuplje.
gnf-122741
Klinec Jadran, Čokova 1, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10585. gnt-122977
Kljajič Marko, Preserje 30, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45967, izdala
UE Nova Gorica. gng-123240
Kocjan Bojan, Šalka vas 38, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5777, izdala
UE Kočevje. gnk-123361
Kodrič Amalija, Tovarniška ulica 20, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000345559, reg. št. 9610, izdala UE Slovenska Bistrica. gnj-122812
Kodrič Sonja, Kocbekova 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1619916,
reg. št. 48013. gni-122788
Kokol Tomaž, Spuhlja 73, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S1099328, reg.
št. 30351, izdala UE Ptuj. gnw-123149
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Kokole Marjeta, Pohorska cesta 29, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610652, reg. št. 62011, izdala UE Maribor.
gng-122790
Kokot Bernard, Volkmerjeva cesta 79,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1295622, reg. št. 41215, izdala UE Ptuj.
gnl-122735
Koman Klemen, Glinškova ploščad 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1265565, reg. št. 000211560, izdala UE
Ljubljana. gne-122917
Korlat Enes, Zlato polje 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1720540, reg.
št. 41819. gny-123147
Korošec Martin, Dobrova 44, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1462423,
reg. št. 47986. gnv-123225
Korpar Tomaž, Mezgovci ob Pesnici 53/a,
Dornava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1377711, reg. št. 42524, izdala UE Ptuj.
gni-122863
Kovač Melita, Na Lipico 3, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 921573, izdala UE Šentjur pri Celju. gnb-123420
Koželj Anton, Ljubljanska cesta 26, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 1825, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnl-122810
Koželj Brane, Golniška cesta 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1700746, reg. št. 19659. gnn-123008
Krašna Suzana, Šibeniška 19, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 58314,
reg. št. 10109, izdala UE Ajdovščina.
gnn-122733
Krevh Danilo, Trg 8/c, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 4572, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnl-122860
Kvržić Radovan, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1595060, reg. št. 138094, izdala UE Ljubljana. gnf-123366
Lavrih Peter, Tržaška cesta 85, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1550238, reg. št. 248864, izdala UE Ljubljana. gng-123340
Legvart Anton, Maroltova 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 303942,
reg. št. 20013, izdala UE Maribor.
gny-123372
Leva Ivan, Laporska cesta 20, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 707707,
reg. št. 13435, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-123157
Logar Zdravko, Bukovska vas 46, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg.
št. 3035, izdala UE Dravograd. gns-122728
Lorenčič Marko, Pesnica 64/a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1360048, izdala UE Pesnica. m-743
Lukman Sebastijan, Krtina 72, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001052594, reg. št. 28842, izdala UE Domžale. gnj-122866
Luznik Otokar, Cesta XXV divizije 2, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABFCH, reg.
št. 8903. gnj-123287
Mandić Milovan, Steletova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
655980, reg. št. 16912, izdala UE Kamnik.
gnd-122818
Marinič Mateja, Gregorčičeva 8, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S001626903, izdala
UE Tolmin. gnd-123143
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Markun Bojan, Kočna 33, Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
231923, izdala UE Jesenice. gnp-123156
Medved Miran, Koseč 21, Kobarid, vozniško dovoljenje, kat. BF, št. S001206253, izdala UE Tolmin. gnf-123316
Meglič Vinko, Fram 48, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1570489, reg. št.
123347, izdala UE Maribor. gnc-123369
Melinc Marko, Trnovo ob Soči 62/a, Srpenica, vozniško dovoljenje, št. S 1380674,
izdala UE Tolmin. gnn-122983
Miglič Franci, Metnaj 13, Ivančna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
299410, reg. št. 8243, izdala UE Grosuplje.
gnn-123308
Mihailović Dragan, Pretnarjeva ulica 2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
10742, izdala UE Postojna. gns-122953
Mikec Franc, Seidlova 64, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 29725, izdala UE Novo mesto. gnn-123158
Miklavčič Nedeljko, Benčičeva 12, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 39616, izdala UE Koper. gnv-123100
Militarov Andrej, Glinškova ploščad 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1614372, reg. št. 106146, izdala UE Ljubljana. gng-123065
Miroslavič Peter, Adergas 1, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 230910, reg. št. 37041, izdala UE Kranj.
gnx-122873
Mitrović Tomislav, Pavšičeva ulica 26, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
2920, izdala UE Logatec. gnt-122752
Mujakić Damir, Janševa ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1459944, reg. št. 209731, izdala UE Ljubljana. gne-122967
Muster Tadej, Selnica ob Muri 17, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9237,
izdala UE Pesnica. m-751
Mušič Simona, Žetale 105, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1074652, reg. št. 37283, izdala UE Ptuj.
gnt-123152
Nemec Mojca, Vrtojba, Gramozna pot 9,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 36450, izdala UE Nova Gorica.
gnm-122734
Novak Vladimir, Ormoška 15, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1333346, reg. št. 4146. gnq-123005
Ocepek Nada, Črešnjevci 50, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9795, izdala UE Gornja Radgona.
gnj-123012
Ognjanović Radoš, Koroška cesta 63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
719451, reg. št. 65990, izdala UE Maribor.
gns-123128
Ogrinc Robert, Savska cesta 20, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001273341, reg. št. 31393, izdala UE Domžale. gnc-122744
Ogriz Lidija, Šolska cesta 6, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14093.
gnh-122864
Oslunič Darja, Na griču 13, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1784609, reg. št. 4588, izdala UE Pesnica. m-756
Osolnik Matejka, Medvedova 5/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
19787, izdala UE Kamnik. gnj-123337

Ožbot Vasja, Miren 73, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42417, izdala
UE Nova Gorica. gnc-123294
Pavlič Andrej, V Murglah 217, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 734213,
reg. št. 117765, izdala UE Ljubljana.
gnm-123334
Pečovnik Urban, Ulica heroja Vojka 4/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875181, reg. št. 93736, izdala UE Maribor.
gnq-122830
Perdih Janez, Trg revolucije 2/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12631,
izdala UE Trbovlje. gno-123207
Pernarčič Oskar, Grajska ulica 1, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 988705, reg. št. 19013, izdala UE Slovenska Bistrica. gnn-122858
Pernuš Urška, Milje 39, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194657, reg. št.
37123, izdala UE Kranj. gnm-122834
Peulić Milorad, Kunaverjeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1775449, reg. št. 169812, izdala UE Ljubljana. gnh-123039
Pevec Sabina, Lutrje 24/a, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7847, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnt-123077
Pintarič Emil, Visole 34, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 001840189, reg. št. 16864, izdala UE Slovenska Bistrica. gnz-123021
Pipuš Marko, Trg 4. aprila 7, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13431, izdala UE Ravne na Koroškem. gnf-123166
Pipuš Zdravko, Na Fari 13, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11200,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnz-123096
Planinšek Srečko, Drevenik 27, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 17423,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnh-123114
Plohl Boris, Kraigherjeva ulica 30, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
451103, reg. št. 32063, izdala UE Ptuj.
gnu-123301
Popović Bojan, Cesta dveh cesarjev
104/n, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 181533, izdala UE Ljubljana. gnw-123174
Popović Goran, H. Verdnika 17, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S000605758,
izdala
UE
Jesenice.
gnu-123451
Poropat Marko, Gregorčičev dr. 19, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14428, izdala UE Postojna. gns-123153
Potokar Katarina, Velika Dobrava 13, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1514107, reg. št. 23782, izdala UE Grosuplje. gnf-123191
Prešern Mirko, Draveljska ulica 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1587238, reg. št. 1523, izdala UE Ljubljana.
gni-122938
Pretnar Pristov Lidija, Sp. Dorje 99/c,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1509858, reg. št. 20529. gnv-123000
Primc Andrej, Tomšičeva 24, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1586228, reg. št. 10879, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnj-123387
Puhar Ivo, Polica 102, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1435370,
reg. št. 23148, izdala UE Grosuplje.
gnd-123193

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pukšič Tina, Hmelina 20, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10627, izdala UE Radlje ob Dravi.
gno-123257
Putrič Martin, Gladež 9, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 557962, izdala
UE Zagorje ob Savi. gnn-123033
Radak Milivoj, Sallaumines 4/b, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7739, izdala UE Trbovlje. gnc-123144
Radik Leonidis, Detelova 5, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1748517,
reg. št. 26462, izdala UE Domžale.
gnj-123137
Razboršek Marko, Na terasi 5, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 285628,
izdala UE Žalec. gno-122961
Rebec Katarina, Globočnikova 15, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1084,
izdala UE Postojna. gnq-123234
Rek Rihard, Grajski trg 14, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12772.
gng-123165
Ribič Olga, Šimkova ulica 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 671332,
reg. št. 37683, izdala UE Maribor.
gnl-122960
Ribič Viktor, Čičare 5, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 743796,
izdala UE Jesenice. gnk-123186
Rorič Peter, Sp. Ložnica 8, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
345633, reg. št. 9805, izdala UE Slovenska
Bistrica. gno-122732
Rotovnik Dimitrij, Gregorčičeva ulica 9/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1618422, reg. št. 69933, izdala UE Ljubljana. gnb-123195
Ržen Jože, Črtomirova ulica 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
633032, reg. št. 44087, izdala UE Ljubljana.
gnx-123323
Sajko Breda, Cerovec pri Šmarju 11,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11061, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-123283
Samac Draško, Frankovo naselje 68, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24884, izdala UE Škofja Loka. gnf-122766
Sekolovnik Samo, Vidičeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1613858, reg. št. 5727, izdala UE Ljubljana.
gnt-122731
Sirc Ana, Cesta na klanec 8/b, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 115024,
reg. št. 2449, izdala UE Kranj. gnh-122893
Sirk Darija, Medana 20/b, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28248,
izdala UE Nova Gorica. gnp-122856
Skerbiš Štefan, Lokanja vas 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
18867, izdala UE Slovenska Bistrica. m-738
Smej Vincenc, Ravenska ulica 37, Odranci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
6725, izdala UE Lendava. gnh-123089
Sorokin Vladimir, Krimska ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. S 2648, reg. št. 58123, izdala UE Ljubljana. gng-122940
Spreitzer Janez, Na dolih 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 512116,
reg. št. 43497, izdala UE Ljubljana.
gnf-122941
Stanonik Luka, Predmost 35, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

reg. št. 27509, izdala UE Škofja Loka.
gno-123357
Stepišnik Alenka, Prežihova 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1018609,
reg. št. 41002. gnu-123251
Sterle Primož, Kozarišče 84/a, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1427017, reg. št. 7576, izdala UE Cerknica.
gnr-122979
Suhadolnik Bojan, Zgornji Boč 14, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7211, izdala UE Ruše. m-735
Suknaič Peter, Tržaška cesta 375, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1615751, reg. št. 98951, izdala UE Ljubljana.
gnp-122756
Svenšek Miran, Mejna cesta 13, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1635675, reg. št. 5731, izdala UE Ptuj.
gng-123015
Svetina Marko, Rodiška 13, Kozina, vozniško dovoljenje, reg. št. 1387554, izdala UE
Sežana. gnb-123120
Šijanec Boris, Panonska ulica 24, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14786, izdala UE Gornja Radgona.
gni-123013
Šimenc Jana, Žerjalova 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1105900,
reg. št. 212152, izdala UE Ljubljana.
gnp-123481
Širok Kaja, Cesta 25. junija 13/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 48367, izdala UE Nova Gorica.
gni-123288
Škrabelj Matej, Medvedova cesta 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1587550, reg. št. 224577, izdala UE Ljubljana. gni-123413
Šolar Tomaž, Ovsiše 16, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1498507,
reg. št. 27008, izdala UE Radovljica.
gnv-123150
Štajnar Sabina, Petrušnja vas 6/a, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
963509, reg. št. 17823. gnn-122762
Štampfer Avgust, Selnica ob Muri 149,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 614857, reg. št. 6378, izdala UE Pesnica.
m-740
Šterbal Janez, Gorišnica 92, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1530801, reg. št. 45195, izdala UE Ptuj.
gnv-122975
Šuštar Franc, Hribska pot 6, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1200061, reg. št. 20257, izdala UE Grosuplje. gnc-123198
Šušteršič Nataša, Celovška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1023959, reg. št. 206944, izdala UE Ljubljana. gnk-122761
Švab Anton, Sele 61/a, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 10547, izdala UE Slovenj Gradec. gnh-123164
Tavčer Branko, Založe 33/a, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 791788,
izdala UE Žalec. gnz-122875
Tempfer Sašo, Rateče 74, Rateče-Planica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
96464, izdala UE Jesenice. gny-122972
Tkavc Roman, Železno 7, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1102431, izdala
UE Žalec. gnk-122911
Toeroek Aleksander, Hraše 17, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1660414, reg. št. 21500. gns-123332
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Tolar Damjan, Praprotno 20, Selca, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 28407,
izdala UE Škofja Loka. gnl-122889
Trifunović Srđan, Ulica Staneta Severja 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239053, reg. št. 114363, izdala UE Maribor. gny-123322
Trnjanin Tahira, Poklukarjeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192390, reg. št. 220081, izdala UE Ljubljana. gnz-122996
Turk Tomaž, Agrokombinatska cesta 6/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1564765, reg. št. 174092, izdala UE Ljubljana. gnd-123118
Turnšek Branko, Dobrina 51, Loka pri Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
10717, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-122884
Urbančič Leon, Kriška Reber 11, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001478777, reg. št. 12500, izdala UE Trebnje. gns-123378
Velkavrh Andraž, Ulica Zore Majcnove 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. HG, št. S
1164910, reg. št. 218503, izdala UE Ljubljana. gnk-123311
Veselko Mojca, Podlubnik 157, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28451, izdala UE Škofja Loka.
gnv-123200
Videtič Branka, Mušičeva 6, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h BGH, reg.
št. 42743, izdala UE Novo mesto.
gnu-122976
Vidic Mitja, Na Kresu 23, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25779,
izdala UE Škofja Loka. gnd-122993
Virant Gregor, Lepovče 2, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6877, izdala
UE Ribnica. gnr-122779
Vodnik Marko, Gorenja Žetina 11, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 14758, izdala UE Škofja Loka.
gng-123315
Vojnović Bruno, Prešernova 6, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1618915,
reg. št. 20341. gnt-123302
Vrbnjak Marko, Ogorevc 16, Štore, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001785987,
reg. št. 25033. gnn-122783
Vrtačnik Janez, Slivna 16, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1323052, izdala
UE Litija. gnu-123326
Vuk Matjaž, Robičeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 294083,
reg. št. 146025, izdala UE Ljubljana.
gnr-123179
Zabeljaj Ljumturije, Ajba 18, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48610, izdala
UE Nova Gorica. gnj-123162
Zagorc David, Kardeljev trg 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h BGH, št. S
168909, reg. št. 29910, izdala UE Velenje.
gnb-123270
Zagorc Gregor, Dunaj 2, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 19040.
gno-123107
Završnik Urška, Alpska 13, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1355651, reg. št.
27300. gns-122928
Zdešar Janez, Podpeška cesta 184, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 613054, reg. št. 193997, izdala
UE Ljubljana. gnb-122945
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Zupančič Aleš, Slepšek 3, Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
001197377, reg. št. 8369, izdala UE Trebnje. gnn-123258
Zupančič Janez, Cesta komandanta Staneta 12, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1115433. gnq-123330
Zupančič Nik, Mislejeva ulica 3, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 62/2003. gnh-123389
Zupanič Dušanka, Ul. 14. divizije 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1667554,
reg. št. 46838, izdala UE Ptuj. gnx-122998
Žagar Zvonka, Lavrica, Pod strahom 57,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1794323, reg. št. 116871, izdala UE Ljubljana. gnj-122862
Živko Valerija, Cerkvenjak 39, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1121212,
izdala UE Lenart. gnw-122974
Žurga Gordana, Prušnikova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
90755, reg. št. 92776, izdala UE Ljubljana.
gnf-122841
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kasko polico, št. 00001183774, izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-123139
Škrinjar Darko, Turški vrh 14, Zavrč, zavarovalno polico, št. 542284. gnr-123129
Šterbenc Jože, Zadružna cesta 8/b, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 969666, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj-122737
Tomšič Teja, Ponikve 24, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 0548597, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-122919
Tramte Avguštin, Ločna 24, Novo mesto,
zavarovalno
polico,
št.
0921355.
gnu-123001
Vidmar Marko, Slape 132, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 545024, izdala zavarovalnica Triglav. gnv-122800
Vidmar Roman, Dragomelj 3, Domžale,
zavarovalno polico, št. 514687, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnm-123284
Žurga Gordana, Prušnikova ulica 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 600699, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-122843

Spričevala
Zavarovalne police
Didovič Gregor, Podreber 11, Semič, zavarovalno polico, št. AO 547045, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-123126
Drempetič Gregor, Orenetkova pot 15,
Kranj, zavarovalno polico, št. 883644, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnd-123018
Gale Drago, Spodnji Rudnik II/22, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 427992, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnw-122799
Jugovec Anton, Sp. Ložnica 45, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
00101523913, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnt-123127
Kepec Ivan, Bišče 5, Domžale, zavarovalno polico, št. 00101484922, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gng-123140
Kos Vasilij, Sokolska ulica 18, Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št. 945143, izdala
zavarovalnica Tilia. gnc-123419
Kreačič Igor, Virmaše 100, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. AO 577807, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-122739
Medenjak Dražen, Tomšičeva 43, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 0305476, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d..
gnk-123286
Osolnik Matejka, Medvedova 5/a, Kamnik, zavarovalno polico, št. 589922, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-123338
Pajtler Dejan, Cesta 4. julija 143, Krško,
zavarovalno polico, št. 183915, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gny-122847
Pečan Gregor, Agrokombinatska cesta 30,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. obvezno zavarovanje 950686 in kasko zavarovanje št.
160040, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnq-123455
Povše Zupančič Mojca, Cesta komandanta Staneta 12, Litija, zavarovalno polico, št.
1171379, izdala zavarovalnica Adriatic d.d.
gnk-123486
Prelc Štefka, Gornji trg 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 874464, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-122994
Radik Leonidis, Detelova 5, Mengeš, zavarovalno polico, št. 562546 - obvezna in

Artnik Aleksander, Sončna ulica 4, Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem izpitu Gozdarski šolski center Postojna,
izdano leta 1994. gnz-122921
Bećić Dževad, Pot na Rakovo jelšo 291,
Ljubljana, diplomo Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljana, izdana leta 1977.
gnu-122951
Borovnik Stanislav, Lokovica 34, Šoštanj,
spričevalo 8. razreda OŠ Miha Pintar-Toledo
Velenje, izdano leta 1986. gnp-122931
Božić Nataša, Polje, Cesta VI/2, Ljubljana-Polje, diplomo Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdana leta 2000. gnk-122936
Bradač Neja, Grašičeva 12, Domžale, spričevalo izkaz OŠ Venclja Perka Domžale, izdano leta 2001. gns-122832
Brajdih Branko, Križ 194, Sežana, spričevalo Srednje kovinarske in prometne šole Koper, št. I/5. gng-122840
Brglez Mateja, Sp. Grušovje 14, Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta
1993. m-736
Brus Pavel, Sr. Kanomlja 21/a, Spodnja
Idrija, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil, izdal Strokovni izobraževalni
center za voznike motornih vozil Ježica.
gno-123132
Bučar Sabina, Sončna ulica 21, Bistrica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1999.
m-755
Bučer Barbara, Žabarjeva 10, Ljubljana,
indeks, št. 180015419, izdala FF v Ljubljani.
gne-123367
Colja Simon, Štanjel 102, Štanjel, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1999. gnv-123104
Culiberg Martina, Cankarjeva 4, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prule v Ljubljani, izdano na ime Fon Martina. gnb-123320
Dakaj Hridon, Polena 10, Mežica, spričevalo 1. letnika Trgovske šole Slovenj Gradec.
gnx-122848
Drenški Josip, Lupinjak 76, Hum na Sutli,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za

gostinstvo in turizem, smer natakar, izdano
leta 1989/90 in 1990/91. gnj-123412
Fras Mihaela, Partizanska 15, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1995 in 1996.
m-734
Gantar Marijana, Preglov trg 10, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 4. letnika Srednje upravno admninistrativne šole v Ljubljani. gne-123342
Glavač Kristina, Urhova ulica 4, Komenda, spričevalo o zaključnem izpitu SENŠRM
Kamnik. gnz-122846
Glogovšek Dejan, Pot na Polšco 12, Krško, spričevalo 1. letnika Srednje gozdarske
in lesarske šole Postojna. gni-123138
Golob Andrejka, Šmartno 6, Kojsko, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici. gnf-123291
Goluska Karmen, Javornik 52, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika III gimnazije
Maribor, izdano leta 2002. m-742
Habjan Jaka, Cankarjeva 24, Radovljica,
letno spričevalo 4. letnika Srednje elektro in
strojne šole Kranj. gnl-123135
Habjanič Jelka, Jankova 1, Vojnik, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v Celju,
izdano leta 1994. gnq-122855
Habjanič Jelka, Jankova 1, Vojnik, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v Celju,
izdano leta 1995. gno-122857
Habjanič Jelka, Jankova 1, Vojnik, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole v Celju,
izdano leta 1996. gnm-122859
Harej Tanja, Prešernova 32, 5240 Dornberk, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in
družboslovne šole Koper, izdano leta 1991 in
1992, izdano na ime Rajčič Tanja.
gnx-122952
Holjevac Ivan, Keleminova 6, Maribor, spričevalo 1. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu SERŠ Maribor. m-748
Horavt Tadej, Trniče 47, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem - smer kuhar, izdano
leta 2000. m-746
Hozjan Jernej, Gradišče 2, Tišina, spričevalo Srednje zdravstvene šole Rakičan, št. I
VT 11 55. gnf-123141
Huskić Suljo, Bosanska Krupa, Bih, potrdilo o končanem tečaju za strojnika težke
gradbene mehanizacije, št. 2511/32, izdal
Zvezni center za izobraževanje inštruktorjev v
gradbeništvu Ljubljana, izdano 28. 5. 1980.
gnd-123343
Jurman Kokalj Marjeta, Gostičeva 64, Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani smer kuhar, izdano leta 1991, izdano na ime
Jurman Marjeta. gng-123190
Kavčič Sara, Blekova vas 23/a, Logatec,
potrdilo o opravljenem higienskem minimumu, izdal Izobraževalni center Cene Štupar.
gnu-123476
Kavčič Sebastjan, Masore 17, Cerkno,
spričevalo o končani OŠ Spodnja Idrija.
gnq-123130
Klemenc Maja, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, spričevalo o končani OŠ Frana
Erjavca, št. mat. lista IV/519, št. delovodnika
1978, izdano leta 2003. gne-122742
Klobučar Natalija, Smrečnikova ulica 36,
Novo mesto, indeks Srednje šole tehniških in
zdravstvene usmeritve Novo mesto, izdan leta
1982 na ime Pavlič Natalija. gnx-123102
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Klun Nada, Britof 348, Kranj, maturitetno
spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi
SEUAŠ Kranj - ekonomski tehnik, izdano leta
1997. gnq-123305
Knez Urška, Log 93, Boštanj, spričevalo
3. letnika Gimnazije Celje, izdano leta 2002.
m-753
Knežević Milenko, Banja Luka, BIH, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, št.
382-1975/76, izdano 8. 6. 1977.
gnk-123461
Konc Tjaša, Trg Prešernove brigade 8,
Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Kranj, strokovna gimnazija, izdano leta 2001.
gnb-123395
Končan Urška, Kotna ulica 6, Celje, spričevalo 1. letnika PKŠ Celje. gny-123222
Korošec Aleš, Glavni trg 12, Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika Splošne in tehnične
gimnazije, ŠC Velenje, izdano 21. 6. 2000.
gnr-123079
Kosi Renata, Krčevina pri Vurbergu 14/a,
Ptuj, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 2002.
m-732
Kratić Violeta, Žerovinci 52, Ivanjkovci,
spričevalo 7. razreda OŠ Boris Kidrič Maribor, izdano leta 1996. m-733
Krušič Matjaž, Velika čolnarska 6, Ljubljana, indeks, št. 12130081022, izdala Višja
strokovna šola, telekomunikacije, poštni promet. gnn-123483
Kušar Martin, Kunaverjeva ulica 7, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1996. gnp-122981
Lajh Silvo, Dragovič 4, Juršinci, ADR izpit,
št. 013519, izdan pri MNZ, dne 26. 11. 1999.
m-761
Laknar Tamara, Svetinova 8/b, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice.
gni-122838
Landekar Robert, Dupleška cesta 7, Maribor, spričevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole smer mesar. m-745
Lenart Uroš, Goriška cesta 59, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole Maribor, smer živilec-pek, izdano leta 1997/98.
gnx-123373
Lukan Mirko, Godovič 92, Godovič, indeks, št. 26104039, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnw-123474
Majnik Dominik, Obzidna ulica 8, Piran Pirano, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in zaključni izpit 2. letnika Srednje šole tehniških
strok Šiške, izdano leta 1991, 1992 in 1993.
gnk-122986
Malnar Denis, Partizanski put 32, Prezid,
diplomo Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdana leta 1986.
gny-123380
Marič Jože, Plešičeva ulica 43, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Strokovne šole
za notranje zadeve v Ljubljani, št. 20/212,
izdano 28. 6. 1972. gnx-123173
Mejak Tadej, Vrtojbenska cesta 17, Šempeter pri Gorici, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici,
izdano leta 2002. gnh-123289
Močnik Stanko, Platiševa 70, Cerkno, indeks, št. 8002354, izdala FKKT - OTV.
gnh-123264

Nedog Iztok, Vrazova 46, Maribor, spričevalo o končani OŠ Drago Kobala Maribor,
izdano leta 1985. m-741
Nošaj Afrim, Valvasorjeva 19, Maribor, spričevalo o končani OŠ Gustava Šiliha Maribor,
izdano leta 1991. m-749
Novak Luka, Dolenjska cesta 150/a, Ljubljana, izkaz OŠ Oskar Kovačič v Ljubljani, od
1. do 6. razreda, izdano leta 1996.
gns-122878
Nuhanović Sedina, Opekarska cesta 10,
Vrhnika, indeks, izdala Srednja trgovska šola
v Ljubljani. gnd-123068
Perko Andraž, Podlimbarskega 39, Ljubljana, izkaz OŠ Riharda Jakopiča, leta 1994.
gne-122775
Petrač Lea, Kamniška cesta 12, Domžale,
indeks, št. 81496048, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta. gne-123067
Podgrajšek Tadej, Vešenik 14/a, Slovenske Konjice, izkaz OŠ Pod goro Slovenske
Konjice, 5. razred obiskoval v šolskem letu
2002/03. gnp-122806
Polanec Nina, Begunjska ulica 13, Kranj,
indeks, št. 11100070076, Višja strokovna šola za poslovne sekretarje v Mariboru leto izdaje 2001. gnq-122805
Poropat Sandi, Drevored 1. maja 6, Izola Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, poklic
mehanik vozil in voznih sredstev, št. AKSO-158, izdano 24. 6. 1993. gng-122765
Puklavec Marija, Zasavci 23, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo Ekonomske srednje šole Koper, izdano leta 1957/58,
1958/59 in 1959/60. gnz-123121
Rajner Blanka, Sp. Slemen 57, Selnica
ob Dravi, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 2002. m-760
Rekanović Suzana, Cesta proletarskih brigad 64, Maribor, spričevalo o končani OŠ
Slavko Šlander Maribor, izdano leta 1988.
m-739
Roglič Urška, Srednje Gameljne 44, Ljubljana, potrdilo o ocenah za 2. letnik Srednje
kemijske šole v Ljubljani. gnu-122776
Salkić Denis, Ob potoku 36, Horjul, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 2000 in 2001.
gnb-123345
Senovršnik Silvija, Robidvor 32, Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Mariboru, izdano leta 1976.
m-754
Sešelj Zmagoslava, Na cvetači 17, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1968, izdano na ime Oman Zmagoslava. gne-122892
Skledar Silvo, Frankovo naselje 91/a, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2003. gns-123028
Skubic Tone, Log, Molska cesta 1/a,
Brezovica pri Ljubljani, zaključno spričevalo
Centra strokovnih šol v Ljubljani - poklicna
avtomehanična šola, izdano leta 1981.
gnv-123300
Slabajna Matej, Cankarjeva 6, Kamnik, letno spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole
Ljubljana, izdano leta 1995. gny-123472
Szabo Srečko, Kersnikova 15, Velenje,
spričevalo Osnovne šole Miha Pintar.
gnz-123350
Šercer Miha, Šlosarjeva ulica 10/a, Ljubljana, indeks, št. 20960304, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gns-123103
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Šoštarič Boris, Trnovčeva 9, Ljubljana-Šentvid, spričevalo 4. letnika in diplomo
Srednje strojne šole - Litostroj, izdano leta
1990. gnx-122973
Štelcar Damjan, Cesta zmage 92, Maribor, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor.
m-744
Udir Darja, Zoisova 4, Kranj, indeks, izdala ŠTOS Kranj leto izdaje 1984. gnl-123010
Vasić Danijel, Jenkova 9, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Velenje- poklicna, tehniška, elektro in računalniška šola, izdano leta 2002. gnr-123229
Velikanje Martin, Cankarjeve brigade 15,
Ivančna Gorica, indeks, št. 23990353, izdala
Fakulteta za strojništvo. gne-122817
Velkavrh Andrej, Rožna dolina, Cesta
XVII/17, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Splošne in strokovne gimnazije, ŠC Ljubljana, izdano leta 2003. gns-122903
Vidovič Petra, Pobrežje 74, Videm pri Ptuju, spričevalo 2. letnika Poklicne tehnične in
kmetijske šole Ptu, izdano leta 2002. m-762
Vinčec Karim, Vilfanova 34, Portorož - Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole v Piranu, izdano leta
1991, izdano na ime Terčelj Karim.
gne-123221
Vinčec Karim, Vilfanova 34, Portorož - Portorose, strokovni izpit, izdal Zavod za socialno
medicino in higieno Koper, izdano leta 1992
na ime Terčelj Karim. gnx-123223
Vrbnjak Bojana, Miklavž 24, Miklavž pri
Ormožu, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole, izdano na ime Žolar Bojana.
gng-122740
Vrečar Sonja, Sneberska cesta 70, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnz-122896
Vukina Dejan, Greenwiška 12, Maribor, indeks, št. 93360918, izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-737
Zendeli Đafer, Trubarjeva 31, Ljubljana, izkaz OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani izdano leta
1997. gnx-122748
Žvan Miha, Blejska Dobrava 65, Blejska
Dobrava, maturitetno spričevalo Srednje elektro in strojne šole Kranj, izdano leta 1996.
gnt-123327
Žvižaj Jure, Kulturniška 7, Celje, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole v Celju,
izdano leta 2000/01. gnw-122949

Ostali preklici
Abdi Kamel, Jadranska ulica 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-122932
Aškerc Ksenja, Senožete 1/a, Rimske Toplice, študentsko izkaznico, št. 01096073,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gns-123203
Bogolin Janja, Savska cesta 18, Mojstrana, delovno knjižico, izdano leta 1980 na Jesenicah. gnv-122850
Borak Cvetka, Sadinja vas 63, Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico, št.
01002794, izdala Pedagoška fakulteta.
gno-122957
Burger Sabina, Pod hribom, Cesta II/4,
Grosuplje, delovno knjižico, izdana na ime
Zavodnik Sabina. gny-123297
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Celan Majda, Partizanska 83, Maribor, delovno knjižico, št. 30040. m-747
Cetin Lamal, Istrska vrata 7, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnk-122861
Čeko Ana, Črtomirova 18, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gny-122997
DONIT TESNIT d.d., Cesta komandanta
Staneta 38, Medvode, certifikat licence št.
0002260/58 z dne 10. 9. 1998.
gng-122915
Durić Hamdija, Ižanska cesta 400/n, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-122959
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
CEMT dovolilnico, št. 0138, ki velja v Republiki Italiji, izdana s strani Gospodarske zbornice Slovenije. gnc-123169
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
licenco za vozilo z reg. št. NM A2 - 564,
izdana s strani Gospodarske zbornice Slovenije. gnb-123170
Gartnar Ema, Srednje brdo 6, Gorenja
vas, delovno knjižico. gnq-123180
Glavač Kristina, Urhova ulica 4, Komenda, delovno knjižico. gnl-122839
Goja Alenka, Ob vratih 5, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnn-123133
Grželj Neda, Šmarje 142, Šmarje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-377/00, VČ-2881. gni-122738
Hanžel Izak, Gradišnikova ulica 4, Borovnica, študentsko izkaznico, št. 41048236, izdala Fakulteta za organizacijske vede.
gnl-123485
Ježovnik Mateja, Ig 365, Ig, študentsko
izkaznico, št. 41970043, izdala Medicinska
fakulteta. gnu-122726
Juvan Franc, Olševek 27, Preddvor, delovno knjižico. gnk-123336
Kopinč Sonja, Cvetna ulica 24, Dobova,
študentsko izkaznico, št. 19804174, izdala
Ekonomska fakulteta. gnr-123479
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Lovšin Aljoša, Vatovčeva 5, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gns-123303
Milovanović Dejan, Brilejeva ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19822083,
izdala Ekonomska fakulteta. gnm-123459
Modic Polona Katarina, Tomišelj 11/c, Ig,
delovno knjižico. gng-123290
Nerat Martina, Slomškova ulica 4, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-123376
Okorn Janez s.p., Srednjevaška ulica 57,
Škofljica,
licenco
št.
008301/10687-LUM38/1999, izdana 15. 3.
1999 za vozilo Boxer z reg. oznako LJ
V9-41E. gnv-123304
Oman Darko, Zoisova 3, Kranj, delovno
knjižico. gnz-123296
Paterneš Nataša, Silova 15, Velenje, študentsko izkaznico, št. 93409349. m-759
Pejičić Nebojša, Obrtniška cesta 7, Trbovlje, delovno knjižico. gnf-122816
Pejovič Sonja, Beblerjeva 2, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gno-122982
Petelin Rok, Jezero 46, Preserje, delovno
knjižico. gnq-123255
Piry Neža, Privoz 18, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija
v Šentvidu. gnj-122787
Planinšek Srečko, Drevenik 27, Podplat,
ADR certifikat za voznika št. 013521, izdan
26. 11. 1999 v Mariboru. gng-123115
Popek Jožko, Ljubljanska cesta 88, Domžale, delovno knjižico. gnd-122768
Požun Aleš, Litijska cesta 276, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41048290, izdala
Fakulteta
za
organizacijske
vede.
gnm-123484
Prevozništvo Marko Škrlj s.p., Vrtojba,
Krožna cesta 23, Šempeter pri Gorici, bilateralno italijansko dovolilnico za mednarodni
transport, št. N.2003/020420. gnz-122746
Radik Leonidis, Detelova 5, Mengeš, inšpektorsko izkaznico,št ZI - 005/LR, izdalo
Ministrsvo za zdravstvo. gnc-123319

Sevšek Ivanka, Ježa 54, Ljubljana-Črnuče, hranilno vlogo NLB št. 011-68074/02 z
vezanim depozitom št. 011-200353/90, izdano na ime Sevšek Janez. gnh-122743
Sitar Matjaž, Urhova ulica 4, Komenda,
delovno knjižico. gno-123007
Smrekar Tjaša, Lucija, Obala 118, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št.
20960250, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gng-123040
Šešok Matija, Zadružna 32, Komen, študentsko izkaznico, št. 20980256, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gny-123022
Šubic Anja, Hotovlja 96, Poljane nad Škofjo Loko, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Škofja Loka. gno-123457
Trglavčnik Koren Marija Karmen, Stanetova 20, Celje, delovno knjižico. gnv-122725
Trtnik Matej, Cerutova 13, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-123381
Ugrin Darko, Trinkova 2, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gnh-123014
Veselko Mojca, Podlubnik 157, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 21017347, izdala FDV v Ljubljani. gnu-123201
Vogrin Nina, Dvorjane 14/b, Spodnji Duplek, študentsko izkaznico, št. 17923, izdala
Fakulteta za družbene vede. gny-123097
Vrhovec Ana, Lesno brdo 10, Horjul, študentsko izkaznico, št. 25006554, fakulteta
za Arhitekturo. gng-122769
Zalar Mojca, Tomišelj 34/c, Ig, delovno
knjižico. gnj-123037
Zlatkov Saša, Ulica bratov Praprotnik 16,
Naklo, delovno knjižico. gnf-123041
Zore Alenka, Gregorčičeva 8, Brežice, študentsko izkaznico, št. 18010324, Filozofska
fakulteta. gnm-122759
Zupan Špela, Marinčev grič 21, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 01098421, izdala
Pedagoška fakulteta. gnl-122760

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1) 3881
ZJN-11
3881
ZJN-12.B
3882
ZJN-12.G
3895
ZJN-12.S
3904
ZJN-13.B
3910
ZJN-13.S
3910
ZJN-15.B
3912
ZJN-15.G
3920
ZJN-15.S
3921
Javni razpisi
3923
Razpisi delovnih mest
3965
Druge objave
3965
Razglasi in objave
3968
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
3968
Objave po Zakonu o političnih strankah
3968
Evidenca statutov sindikatov
3968
Odločbe in sklepi po ZPOmK
3969
Objave gospodarskih družb
3970
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
3970
Sklici skupščin
3971

Izvršbe in zavarovanja

3976

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici pogrešanih

3983
3983
3987
3988
3989

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
CELJE
LJUBLJANA
NOVO MESTO
SLOVENJ GRADEC

3989
3989
3989
3989
3990
3990

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

3990
3990
3990
3990
3991
3994
3998
3998
3999

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS,
d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Internet
http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

