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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN)
ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 016495
Ob-63011
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 14. 12. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, specifični
obratovalni stroški, garancijska doba).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: konzorcij Aqua Engineering
GmbH, SCT d.d., ABB A.G., Andritz A.G.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja II. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
9.724,406.561,92 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
10.593,821.912,80
SIT,
9.724,406.561,92 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
12. Datum in številka objave razpisa
za ugotavljanje sposobnosti, če je bil
objavljen: izid v Uradnem listu RS, št.
36-37/00.

ISSN 1318-9182

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije:
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

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. 663-05-003/02
Ob-62841
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nabava izdelkov,
polnjenje zavitkov za novorojence in
distribucija le-teh. Letna vrednost znaša
400,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 1. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sektor družine, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Uroš Prikl, tel.
01/478-33-81.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: ponudnik bo izbran za
obdobje petih let.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2002.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Leto XII

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
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Ob-63107
V Uradnem listu RS, št. 101-102 z dne
14. 12. 2001, Ob-60721, je bil objavljen
razpis za integrirano strežniško platformo za
podporo dejavnostim Uradnega lista.
Skladno z 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb.
Rok za oddajo ponudb se podaljša do
1. 2. 2002 do 12. ure, datum odpiranja pa
se prestavi na 4. 2. 2002 ob 10. uri.
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
Popravek
Št. 1922-02/02
Ob-62739
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, za RTP
110/20/6,3 kV Medvode – dobava in montaža opreme vodenja, zaščite in meritev, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 98-99
z dne 7. 12. 2001, Ob-54016, se popravi
in se pravilno glasi:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 2. 2002 do
10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
12. 2. 2002 ob 11. uri v prostorih Elektro Gorenjske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni sobi II. nadstropje.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-62740
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala - lepilni, tesnilni in čistilni material za transportne
in druge strojne naprave.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 5. 3.
2002 do 4. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Nabavna
služba (Anita Žučko), Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na TRR št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 18. 2. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj - Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 18. 2. 2002
ob 10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
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 zakonsko predpisanih splošnih pogojev mora ponudba izpolnjevati še naslednje pogoje:
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– menica za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
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– izpolnjene tabele in podatke v specifikacijah materiala,
– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 1999 do sedaj.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 18. 4. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe pa bo sprejeta najkasneje
do 28. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti do 90,
– dobavni rok do 10.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Branko Podbevšek.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 01/02
Ob-62741
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: plinsko
olje D2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: eno leto od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Jasmin Rebselj,
Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I.
nad. soba 28, tel. +386 1 58 75 247, faks
+386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504,
s pripisom “JR – Dobava plinskega olja D2”.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o
davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 28. 2. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I. nad. soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 1. 3. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica v višini 10% razpisane vrednosti,
ki bo veljavna do 15. 4. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik nudi 60 dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 4. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu je 11. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: komercialni popust za liter D2 do 95 točk; plačilni rok do 5 točk. Če bosta imela dva ponudnika enako število točk, bo naročnik
izbral ponudnika, ki bo ponudil krajši
dobavni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. ČP-PR/02
Ob-62742
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje prostorov bolnišnice, in sicer: 1. operacijske
prostore, 2. prostore intenzivnih terapij
in neg, 3. ambulantne prostore, 4. hospitalne prostore, 5. ostale prostore
(upravne zgradbe, energetski prostori,
kuhinje oziroma vsi prostori, v katerih
se ne vrši neposredno opravljanje naročnikove osnovne dejavnosti) v skupni
površini cca. 70.000 m2. Storitve iz
14. točke priloge 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 22. 3. 2002
do 21. 3. 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o vplačilu razpisne dokumentacije, faks: 02/331-15-33,
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dodatne informacije: Peter Weissensteiner,
tel. 02/321-25-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486, s
pripisom za RD: čiščenje prostorov bolnišnice.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 2. 2002
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 2. 2002 ob 11. uri v mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.
11. Navedba finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10,000.000 SIT, veljavna do 4. 11.
2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečna plačila na osnovi računa, ki mora biti
izdan najkasneje do petega v mesecu za
pretekli mesec. Fakturni znesek se bo mesečno usklajeval, in sicer 30% v skladu z
rastjo cen življenskih potrebščin ter 70% v
skladu s porastom izhodiščne plače v negospodarstvu za pretekli mesec.
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:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
3. lastno pisno izjavo ponudnika o nekaznovanosti, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
5. odločbo upravne enote oziroma drugega pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;
6. BON-1 in BON-2 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne
predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni na dan določen

za predložitev ponudb (ne velja za obrazec
BON-1);
6.1 da ima:
· število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali,
· potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
6.2 da ima:
· prihodke od prodaje, izkazane pod zaporedno št. 4 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti razpisa;
· prihodke od prodaje, izkazane pod zaporedno št. 13 obrazca podatki iz bilance
uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti razpisa;
7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja razpisane vrste storitev, opredeljene v specifikaciji zahtev naročnika;
9. da ima usposobljene kadre za izvajanje storitev ter za vodenje in nadzor z vsaj
enoletnimi delovnimi izkušnjami. Naročnik
zahteva:
a) za izvajanje storitev vsaj 150 oseb s
končano osnovno šolo;
b) za vodenje izvajanja storitev vsaj 3
osebe s končano VI. stopnjo izobrazbe
zdravstvene smeri;
c) za nadzor vsaj 1 osebo s končano VII.
stopnjo izobrazbe zdravstvene smeri.
Zaposleni morajo biti s ponudnikom v
rednem delovnem razmerju.
10. da izvaja usposabljanje zaposlenih
po izdelanih programih usposabljanja:
osnove higienskega minimuma, higiena rok
z uporabo rokavic, izolacije in postopki v
zvezi z njimi, upoštevanje navodil za “zaprte“ enote, priprava in uporaba razkužil, osebna zaščita pri delu, zakonsko določeno
usposabljanja (priložiti je potrebno opis in
dokazila):
11. da zagotavlja nadzor kakovosti storitev z mikrobiološkim nadzorom (priložiti je
potrebno opis in dokazilo o sodelovanju ponudnika z referenčnim mikrobiološkim laboratorijem);
12. da izvaja storitve dnevnega čiščenja
(čiščenje operacijskih prostorov, prostorov
intenzivnih terapij in neg, ambulantnih prostorov, hospitalnih prostorov ter ostalih prostorov) na dan predložitve ponudbe na tem
javnem razpisu v vsaj eni bolnišnici v obsegu vsaj ene polovice tlorisne površine,ki je
predmet tega javnega razpisa (priložiti je potrebno potrdilo bolnišnice, kjer ponudnik
opravlja storitve čiščenja). Ponudnik mora
te storitve na referenčnih lokacijah opravljati vsaj eno leto (na dan določen za oddajo
ponudb). Kot referenčne površine se ne
upoštevajo površine oken, vrat oziroma vseh
tistih delov bolnišnice oziroma bolnišnic, ki
ne predstavljajo tlorisne projekcije.
13. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT, veljavna do
4. 11. 2002.
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: /
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(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
1. 10. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe do 12. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna ponudbena vrednost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: na podlagi sklepa državne revizijske
komisije, ki je razveljavila predmetni javni
razpis, naročnik le-tega ponavlja. Naročnik
bo sklenil pogodbo za obdobje petih let.
Sestanek s potencialnimi ponudniki bo dne
12. 2. 2002, ob 13. uri v prostorih glavne
sestre bolnišnice Maribor (zgradba nuklearne medicine).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 54 z dne 29. 6.
2001, Ob-51329.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 01.4-65/4-02
Ob-62801
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj, tel. 02/771-55-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinska, nemedicinska in neserijska pohištvena oprema za oddelek hemodialize.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne. Ponudniki lahko nudijo opremo v
celoti.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – dva
meseca po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, tajništvo zavoda, Ema Flajšman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
– po predhodnem telefonskem dogovoru.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceno je vključen DDV), virmansko plačilo na ŽR
52400-603-31317.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 2. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
tajništvo zavoda, Ema Flajšman.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 2. 2002, ob 9. uri, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, uprava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
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10% razpisane vrednosti in mora veljati do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb – tj. do
19. 4. 2002, predvidena odločitev o sprejemu ponudbe do 24. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. plačilni pogiji,
3. reference ponudnika,
4. rok izvedbe,
5. garancijska doba,
6. kakovost.
Podrobnejša opredelitev meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj
Št. 41/2002
Ob-62810
1. Naročnik: Srednja gostinska in turistična šola Izola.
2. Naslov naročnika: Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola, tel. 05/64-17-159,
64-17-390, faks 05/64-15-495, e-naslov:
natasa.cah@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. sklop: kurilno olje,
2. sklop: suhomesnati izdelki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem
sklopu.
4. Kraj dobave: Srednja gostinska in turistična šola Izola, Prekomorskih brigad 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga od 1. 5. 2002 do 31. 12.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Srednja gostinska in turistična šola Izola, Nataša Cah,
Izola, Prekomorskih brigad 7.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni telefonski najavi vsak delavnik od 11.30 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na žiro račun:
51430-603-30437, sklic 760090.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 2. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Srednja gostinska in turistična
šola Izola, Nataša Cah, Izola, Prekomorskih
brigad 7.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 28. 2. 2002, ob 10.30, Srednja
gostinska in turistična šola Izola.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši plačilni rok 30 dni od prejetja računa
(v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2001).
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: reference pogodbenih
partnerjev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
70 dni od dneva odpiranja ponudb. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 3. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni pogoji, reference,
posebne ugodnosti; merila so natančno
opredeljena v razpisni dokumetaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Srednja gostinska in turistična šola
Izola
Ob-62822
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Piran.
2. Naslov naročnika: Trinkova ulica 5,
6330 Piran.
3. (a) Vrsta in količina blaga: malo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP 1.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Prostovoljno gasilsko
društvo Piran, 6330 Piran, Jože Pugelj –
predsednik društva tel. 041/607-964.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave javnega razpisa do poteka roka za oddajo ponudbe, na sedežu društva, po
predhodnem dogovoru s predsednikom
društva.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TTR
10100-0029106397.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 18. 2.
2002 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: PGD Piran, Trinkova ulica 5,
6330 Piran.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis GV01/2002“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: bo 18. 2. 2002 ob 12. uri, na sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:/
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik blaga je v celoti naročnik. Rok plačila je
pod pogoji, ki veljajo za proračunske porabnike.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni; ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
7 dneh po podpisu obvestila o izbiri.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delavnik med
12. in 13. uro pri Pugelj Joži, tel.
041/607-964.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je:/
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Prostovoljno gasilsko društvo Piran
Št. 1922-01/01
Ob-62884
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. (a) Vrsta in količina blaga: RTP
110/20/6,3 Medvode – dobava in montaža opreme za 20 kV stikališče v ocenjeni vrednosti 136,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče oddati samo za celoto.
4. Kraj dobave: RTP 110/20/6,3 kV
Medvode, Gorenjska c. 46.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene zaradi
specifičnosti nabave.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek del je april 2002, dobava na gradbišče oktober 2002, montaža opreme: november 2002, preizkušanje v okviru celotnega objekta: december – januar 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali
faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 40.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na žiro
račun št. 51500-601-26042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 5. 3. 2002
ob 13. uri v prostorih Elektro Gorenjske,
d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni
sobi II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 13,600.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obračun se bo vršil na sledeč način:
– 75% pogodbene cene po uspešno
opravljenem tovarniškem preizkusu,
– 10% pogodbene cene po dobavi celotne opreme na gradbišče,
– 10% pogodbene cene po uspešno
opravljenem funkcionalnem preizkusu,
– 5% pogodbene cene po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu, potem ko
izvajalec dostavi naročniku garancijo banke
za odpravo napak v garancijski dobi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /
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: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 120 dni od roka določenega za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– skupna cena 70%,
– funkcionalne lastnosti in tehnične karakteristike 18%,
– pozitivne reference 12%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Št. 6/B
Ob-62887
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor, faks 02/449-23-79, tel.
02/449-20-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža opreme na pošti
1132 Ljubljana, na Celovški cesti v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek: v roku enega meseca po začetku del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve - Nabavna služba - Peter
Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro
račun 51800-601-180 z oznako za razpisno dokumentacijo - oprema pošte 1132
Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finančne zadeve - Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 2. 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je
predmet razpisa,
– da ni proti ponudniku uveden postopek prislilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati, ki je predmet javnega naročila;
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi v RS;
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja;
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu ne presega 5% skupnih
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prihodkov, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivosti;
– da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke;
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2002.
Pošta Slovenije, d,o.o.
Sektor za finančne zadeve
Ob-62970
1. Naročnik: VVZ Ilke Devetak Bignami.
2. Naslov naročnika: Prekomorskih
brigad
1,
5220
Tolmin,
telefon
05/388-10-14.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 22,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. skupina: meso in mesni izdelki, 2.
skupina: ribe, 3. skupina: mleko in mlečni
izdelki, 4. skupina: kruh, pekovski izdelki
in slaščice, 5. skupina: žito in mlevski izdelki, 6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice, 7. skupina: konzervirani izdelki, 8.
skupina: zamrznjena živila, 9. skupina: sadni sokovi in sirupi, 10. skupina: olja in
izdelki, 11. skupina: ostalo prehrambeno
blago.
4. Kraj dobave: VVZ Ilke Devetak Bignami, Prekomorskih brigad 1, 5220 Tolmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. marec
2002 do 31. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali elektronka pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 21. februarja 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157,
sklic
na
št.
003-2002, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
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vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 21. februarja 2002,
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. februarja 2002, ob 15.30, na naslovu VVZ
Ilke Devetak Bignami, Prekomorskih birgad
1, 5220 Tolmin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovnanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 1. aprila 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 27. februar 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 86 točk, strokovna priporočila/reference do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 2 točki. Način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. januar 2002.
VVZ Ilke Devetak Bignami
Št. 004
Ob-62980
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota , Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, tel. 02/532-10-10, faks
02/521-10-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: aparat za
urodimanske preiskave – podrobnejši
opis v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska Sobota – Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec – april
2002.
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7. (a) Naslov družbe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Murska Sobota, tajništvo v Rakičanu,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Murska Sobota, dodatne informacije se zahtevajo izključno v pisni obliki – kontaktna oseba Slavica Heric.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te objave, pa do 18. 2. 2002, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 60.000 SIT, negotovinsko
na žiro račun 51900 – 603 – 32361 s
pripisom za razpisno dokumentacijo “aparat
za urodinamske preiskave“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 2. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota (tajništvo bolnišnice).
9. Datum ,čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 2. 2002 ob 13. uri v sobi direktorja bolnišnice na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana:/
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
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): vsak
ponudnik pripravi svojo ponudbo, povezave
niso možne.
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: določila iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2002 predvideni čas odločitve o
sprejemu ponudbe je 22. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena z DDV 80%, plačilni pogoji 10%,
odzivni čas servisiranja 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo z izbranim najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: neuspel javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS 93 z dne
23. 11. 2001.
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 21. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 3350-13/2001/5-1109
Ob-63063
1. Naročnik: Ministrstvo za promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, faks 01/478-81-40, tel.
01/478-80-00.
3. Vrsta in količina blaga: pisarniški
material za leti 2002 in 2003.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za promet,
Langusova 4, 1535 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavljati
se začne po podpisu pogodbe, dobava je
sukcesivna, konec dobave je december
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana, ga.
Žnidaršič in g. Šegan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana. Ponudniki morajo
predložiti ponudbo v zaprti ovojnici, z navedbo prejemnika ter oznako: “Ponudba –
Ne odpiraj“, navedene morajo biti tudi št.
Uradnega lista, v katerem je bil objavljen
razpis, številka objave razpisa in naveden
predmet naročila. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v torek, 5. 3.
2002 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana, v sejni sobi v VI. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 10% od ponudbe z
veljavnostjo do sklenitve pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
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: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj devetdeset dni od skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta do 12. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena od 1 do 80 točk,
– dobavni roki od 1 do 10 točk,
– plačilni pogoji od 1 do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika – kontaktna
oseba
Nataša
Žnidaršič,
tel.
01/478-85-10, natasa.znidarsic@gov.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2002.
Ministrstvo za promet
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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. 61/01
Ob-63084
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana razveljavlja postopek oddaje javnega naročila
za izbiro izvajalca za intervencijska strojna
dela na vročevodnem in parovodnem omrežju naročnika, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 83-84 z dne 26. 10. 2001,
Ob-57181.
Ponovni javni razpis pod delno spremenjenimi pogoji bo objavljen v Uradnem
listu RS.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Razveljavitev
Št. 60/01
Ob-63085
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana razveljavlja postopek oddaje javnega naročila
za izbiro izvajalca za intervencijska gradbena dela na vročevodnem in parovodnem
omrežju naročnika, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001,
Ob-56663.
Ponovni javni razpis pod delno spremenjenimi pogoji bo objavljen v Uradnem listu
RS.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 35100-0126/01
Ob-62736
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 2,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-500, faks
05/38-19-523.
3. (a) Opis in obseg gradnje: popotresna sanacija pokopališkega zidu ob cerkvi sv. Ožbolta v Stržišču.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo dela oddal v skladu
z Zakonom o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju v celoti najboljšemu usposobljenemu ponudniku.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Tolmin, naselje
Stržišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: se določi s pogodbo, predvidoma v aprilu in maju 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Občina Tolmin, glavna pisarna, Padlih borcev 2, 5220
Tolmin (razpisna dokumentacija se lahko
dvigne osebno ali se pošlje po pošti, po
predhodni dostavi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o naslovu ponudnika).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do pet dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Občine Tolmin številka 52030 - 630 - 7108
pri APP .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek, 18. 2.
2002, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin - glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 18. 2. 2002 ob 12. uri v
mali sejni sobi Občine Tolmin, Tolmin, Padlih borcev 2.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica, izpolnjena v korist naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: potrdilo o usposobljenosti izvajalca za izvajanje del popotresne
obnove objektov.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 5. 2001,datum
odločitve o sprejemu je 28. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, rok plačila, reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu:
Ksenija
Kikl
udig.
tel.
05/38-19-500.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
Občina Tolmin
Št. 1/2002
Ob-62737
1. Naročnik: Mestna občina Velenje,
Urad za negospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3320
Velenje,
tel.
03/89-616-77,
faks
03/89-616-56.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prizidava
k podružnični Osnovni šoli v Vinski Gori.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja je predvidena v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vinska Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 4. 2002, konec 15. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Velenje, Urad za negospodarske javne
službe, Titov trg 1, kontaktna oseba: Cvetka Ažman, tel. 03/89-616-77, IV. nadstropje soba 59.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb vsak delovni dan od 11. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek 5.000 SIT z
namenom nakazila“Pristojbina za javni razpis-prizidek k POŠ Vinska Gora na TRR
MOV št. 01000-0100018432, sklic na št.
7633-000-1.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 2. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje, sprejemna pisarna soba št. 10 v zapečatenih kuvertah z označenim imenom ponudnika in naročnika in navedbo “Javni razpis – Ne odpiraj!“
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 2. 2002 ob 12. uri v prostorih
Mestne občine Velenje, soba štev. 17, I.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2002. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 7. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
Mestna občina Velenje
Ob-62738
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stanovanjski
sklad Občine Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
03/759-27-16, faks 03/759-27-17,
e-mail: tomaz.rihtarsic@gov.si.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: nakup
zemljišča in graditev večstanovanjskega objekta na območju mesta Slovenske Konjice, graditev obsega izvedbo
vseh potrebnih postopkov in del do pridobitve uprabnega dovoljenja.
(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.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: izdelava variantnih ponudb je možna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
15. 3. 2002, čas izvedbe devet mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
03/759-27-16, faks 03/759-27-17, kontaktna oseba je Ema Kladnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe, vsak delovni dan od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti proti plačilu 10.000 SIT (v
ceno je vključen 19% DDV), na žiro račun
50720-652-26656, Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, pri APP Slovenske
Konjice.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
18. 2. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 2. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Slovenske Konjice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe vnovčljiva na prvi pisni poziv v višini 200.000 SIT z
veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nakup
zemljišča takoj, nakup stanovanj po mesečnih situacijah.
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: podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 4. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 28. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, ostali pogoji, opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval vsem ponudnikom le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo
prejel najkasneje 5 dni pred pretekom roka
za oddajo ponudbe na naslov naveden v
2. točki tega naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
Stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice
Ob-62800
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33,
6330 Piran, tel. 05/61-750-30, faks
05/62-750-15.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
garažne hiše pri pokopališču v Piranu
ter trgovine z živili, in sicer izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del s
priključki na komunalne vode ter zunanja ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Piran.
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: čas izvedbe 270
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6300 Piran, Investicijsko tehnični sektor, kontaktna oseba:
Irena Koritnik, tel. 05/61-750-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 35.000 SIT na transakcijski račun JP Okolje Piran št.
10100-0032414679 pri Banki Koper,
sklic na št. 00-1301.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 3. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, tajništvo, tel.
05/61-750-11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 3. 2002 ob 13. uri, JP Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, v
sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od orientacijske vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil 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:
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora predložiti dokzailo, da
je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev
pri inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljši od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za konstrukcijo in
hidroizolacijo ni krajši od 10 let.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 5. 2002, predvideni datum odločitve
je 29. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Uporabljena bo naslednja metodologija:
1. ponudbena vrednost,
2. vrednost odkupa poslovnega prostora,
3. ocena finančnega stanja ponudnika,
4. roki za izvedbo,
5. garancija izvedenih del,
6. reference.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: kontaktna oseba naročnika Ivan
Bakič, univ. dipl. inž. grad., tel.
05/61-750-31.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 93/01 z
dne 23. 11. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2002.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Št. 117/01
Ob-62808
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minařikova ulica
6, 2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova in
dozidava zdravstvenega doma za potrebe
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lekarne, na Lackovi c. 269 v Limbušu, po
projektu iz razpisne dokumentacije.
(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: Zdravstveni dom na Lackovi c. 269, Limbuš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek predvidoma konec marca 2002, predviden čas
izvedbe – 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu zavoda,
Minařikova ulica 6, Maribor, 1. nadstropje,
tel. 02/450-28-42 ali 02/450-28-43, projektno dokumentacijo pa ponudniki dvignejo pri arhitektu Antonu Lešniku, Partizanska 1, Maribor, tel. 02/252-58-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
naročnika št.: 51800-603-33694, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 2. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6,
2000 Maribor, 1. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2002 ob 10.30, Javni zdravstveni
zavod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2002; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 15. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 60%,
– reference ponudnika – 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Št. 35306-1/2002 (1019)
Ob-62819
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10; faks 02/720-73-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
projektov in izgradnja nove čistilne naprave (PE 2000) ter kolektorja (L = ca.
823m) v naselju Sp. Voličina.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je tudi pridobitev projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja in PZI. Prav tako izvajalec poskrbi za pridobitev gradbenega
dovoljenja v imenu investitorja z vsemi potrebnimi soglasji. Ponudnik ponudi tudi vso
tehnično dokumentacijo potrebno za izvedbo del in po opravljenem tehničnem pregledu, pridobitev uporabnega dovoljenja. Naročnik bo za izbrano ponudbo izvedel revizijo projektne dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: naselje Sp. Voličina na
območju občine Lenart.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da
– variantna ponudba mora izpolnjevati minimalne tehnične zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del 15. 4. 2002 (začetek izdelava lokacijsko-tehnične dokumentacije z vsemi soglasji), predvideno dokončanje del je
30. 11. 2002 (dokončanje izgradnje). Podrobnejši terminski plan je naveden v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, Avgust Zavernik, soba št. 24/II, tel.
02/729-13-14, ali Srečko Aleksander Padovnik, soba 7/I, tel. 02/729-13-19.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 6.000 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart, št.
01000-0100010575.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 3. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 7/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 3. 2002 ob 10. uri, na naslovu
Občine Lenart, soba 28/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, ki mora veljati še 60 dni od datuma
odpiranja ponudb, torej do 5. 5. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvez-
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ni sestavini razpisne dokumentacije, rok plačila je 60 dni ali več.
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 predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeljevati odgovornost posameznih izvajalcev
za izvedbo naročila in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
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: ponudba mora veljati
do 5. 5. 2002, predviden datum odločitve
o izbiri izvajalca je 25. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba skladno z
razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela se oddajo po načelu “ ključ v
roke”. Izbor tehnologije čiščenja je prepuščen ponudniku, ob upuštevanju minimalnih tehničnih zahtev navedenih v razpisni
dokumentaciji in standardov ter zakonodaje
veljavne na področju zbiranja, odvajanja in
čiščenja odpadnih vod. Ponudnik mora zagotoviti tehnične načrte (projekte), potrebna dovoljenja v imenu investitorja, izgradnjo in zagon objekta. Za zainteresirane ponudnike bo organiziran informativni sestanek dne 11. 2. 2002 ob 9. uri, v prostorih
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart, soba 28/II in po njem še ogled lokacije gradnje.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Občina Lenart
Št. 4
Ob-62824
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri finalizaciji prostorov pošte 3215 Loče.
(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: Loče pri Poljčanah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj, po sklenitvi pogodbe, zaključek dveh mesecih in pol
po začetku del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije,d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-601-180, virmanski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 2. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od podpisane situacije do 80% pogodbene
vrednosti, 20% pogodbene vrednosti v 30
dneh po kvalitetnem prevzemu objekta in
po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
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: da je ponudnik registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, da ni proti
ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe; da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS;
da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja; da izkazana izguba iz
naslova poslovanja v preteklem letu (Obrazec BON I III/7) ne presega 5% skupnih
prihodkov, da blokada računa ni daljša od
10 dni, da v ponudbi ni ponujen komercialni popust v enkratnem znesku, da ni dal
zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da
ima poravnane vse zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev, da ponudnik ni sodeloval ali njegov podizvajalec pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov, da je parafiral
pogodbo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 4. 2002., predvideni datum odločitve 15. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek s ponudniki 15. 2. 2002
ob 10. uri, v Gradbeni službi Uprave Pošte
Slovenije, d.o.o. Maribor.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-62866
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot
pomorščakov 4, 6320 Portorož, faks
+386-5-67-67-130, tel. +386-5-67-67-250,
e-mail: dekanat@fpp.uni-lj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razpisuje
se izvedba gradbenih in krovsko kleparskih del za Center za usposabljanje na
morju (CUM) v Portorožu.
(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: rezerviran prostor za
CUM v Portorožu je na lokaciji porušene
Čolnarne (Obala 6) na obali Portoroža ob
cesti med Portorožem in Piranom .
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: februar 2002 maj 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Imos inženiring d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, za
dodatne informacije sta kontaktni osebi Mateja Špan, tel. 01/58-39-666 in Pavel Pipp,
tel. 01/300-53-60.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanom je potrebno na
transakcijski račun Imos inženiring d.d. pri
A banki št. 05100-8010024942 nakazati
10.000 SIT .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 2. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 2.2002 ob 10. uri v sejni sobi
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik je dolžan kot sestavni del ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3,500.000 SIT, kar predstavlja 10% ocenjene vrednosti razpisanih
del, v obliki določeni v obrazcu 1.5 v mapi
CUM del B razpisne dokumentacije. Garancijo mora izdati poslovna banka, ki mora imeti, v kolikor gre za tujo banko, najmanj IBCA rating AA.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela
se bodo plačevala po dejansko opravljenem delu na podlagi izstavljenih mesečnih
situacij, na podlagi knjige obračunskih izmer in enotnih cen, navedenih v ponudbenem predračunu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): kot
ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za udeležbo. Ponudbe, ki temeljijo na pogodbeni
povezavi dveh ali več pravnih ali fizičnih
oseb, morajo izpolnjevati zahteve, določene v točkah 1.5.1 in 1.5.3 mape CUM del A
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: ponudnik mora izpolnjevati pogoje, določene v mapi CUM del B
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2002 (120 dni
od zadnjega roka za dostavo ponudb).
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
ocenitev najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila, po katerih bo izbrana, so skupna ponudbena cena,
rok za izvedbo in reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za pomorstvo in promet
Portorož
Št. 40301/0025/2001
Ob-62889
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj
Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja stanovanjskega bloka O-5, Slovenj
Gradec.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja gradnje
kot celote.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 25. 3. 2002,
15. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig razpisne dokumentacije - vložišče, dodatne informacije - oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem, Branko Malek, tel.
02/88-121-46.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 15. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT razpisna dokumentacija, 30.000 SIT razpisna dokumentacija s projekti, z virmanom ali položnico na
TRR 01000-0100010381.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 2. 2002
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
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dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče,
soba 111.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 2. 2002, od 9. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izbrani
izvajalec bo del objekta gradil za trg. Ostali
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): 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 28. 3.
2002, sklep o izbranem ponudniku do 8. 3.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– kvaliteta 10%,
– garancijski roki 20%,
– plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 35200-04/2002-0801
Ob-62896
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov
naročnika:
faks
02/25-26-551, tel. 02/22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
izgradnje kanalizacije, vključno z ureditvijo cest, hišnih priključkov v MČ Tezno-naselje Dobrava-I.faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Naselje Dobrava-MČ
Tezno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek-april
2002 oziroma po podpisu pogodbe, rok
izvedbe del 80 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, tajništvo Komunalna direkcija,
Slovenska 40, MB, dodatne informacije na
voljo pri Juratič Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB do oddaje
ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 01000-01-00008441
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 2. 2002 ob 8. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, MB.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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): 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 40 točk in finančni del 60 točk
(podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35200-03/2002-0801
Ob-62897
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov
naročnika:
faks
02/25-26-551, tel. 02/22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov in sanacijo vodovoda
v MČ Jože Lacko-naselje Dogoše-I.faza
po Gasilski ulici in ulici Na polju.
(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: Naselje Dogoše -MČ
Jože Lacko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek-april
2002 oziroma po podpisu pogodbe, rok
izvedbe del 80 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, tajništvo Komunalna direkcija,
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Slovenska 40, MB, dodatne informacije na
voljo pri Juratič Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB do oddaje
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 01000-01-00008441“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 2. 2002 ob 9. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, MB.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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): 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 40 točk in finančni del 60 točk
(podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 021-02-5/2002
Ob-62906
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS
za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-87-101, faks
01/47-87-102.
3. (a) Opis in obseg gradnje: naročnik
želi pridobiti izvajalca za izvajanje del, ki so
potrebna za izvršitev odločb naročnika, izdanih na podlagi Zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 in Uradni list
RS, št. 40/94, 62/94 in 59/96).
Dela obsegajo predvsem gradbena
in druga dela v zvezi z rušitvijo in odstranitvijo objektov, odvoz ruševin na deponijo, vzpostavitev zemljišča v prvotno
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stanje, zavarovaje komunalnih vodov, izvedbo ustreznih začasnih zavarovalnih
del (podpiranje in ograditev) ter druga
dela, ki so funkcionalno vezana na realizacijo inšpekcijskih odločb.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: zaradi lažje izvedbe naročila
oziroma del, ki so predmet javnega naročila je naročnik razdelil naročilo na dva sklopa, vezana na določen teritorij Slovenije in
sicer:
1. sklop: obsega Območne enote Kranj,
Celje, Maribor, Murska Sobota,
2. sklop: obsega Območne enote Novo
mesto, Ljubljana, Koper in Novo Gorico.
Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali oba sklopa.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvrševala
na različnih lokacijah znotraj posameznega
sklopa. Lokacija posameznega dela je navedena v inšpekcijski odločbi ter bo navedena tudi v sklepu o dovolitvi izvršbe, ki ga
bo prejel tudi izbrani ponudnik. Izbrani ponudnik bo opravljal dela na podlagi prejetega sklepa o dovolitvi izvršbe in navodil naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe del:
1. 3. 2002 – 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inšpektorat RS
za okolje in prostor, Dunajska c. 47, Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Mateja Likozar Rogelj, vodja službe za pravne zadeve.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: se ne zahteva.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora biti
oddana najkasneje v četrtek, 21. 2. 2002
do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo lahko oddate osebno
v tajništvu glavnega republiškega inšpektorja, Dunajska c. 47, Ljubljana, v sobi št. 103
– 1. nadstropje. Če bo ponudba poslana
priporočeno po pošti, bo naročnik upošteval samo tiste ponudbe, ki bodo prispele do
zgoraj navedenega dne in ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
22. 2. 2002, ob 9. uri v prostorih Inšpektorata za okolje in prostor, Dunajska c. 47,
Ljubljana, v sejni sobi v 1. nadstropju (soba
št. 100).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik ne zahteva predložitve garancije v
zvezi s ponudbo.
Pogodbene obveznosti je naročnik zavaroval s pogodbeno kaznijo, ki je navedena v
vzorcu pogodbe v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisano naročilo v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih bo moral ponudnik podpisati še izjave:
– da je upošteval vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih pri
delu ter pri ureditvi delovnih pogojev, (izjavo
o varstvu zaposlenih),
– da bo gradbene in druge odpadke, ki
bodo nastali pri izvedbi del, odvažal ter odlagal v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki ter Pravilnikom o odlaganju odpadkov
(izjavo o pravilnem odlaganju odpadkov),
– ponudnik mora predložiti izjave vseh
podizvajalcev, ki jih bo vključil v izvedbo
javnega naročila, da jim je pravočasno in
pravilno poravnal vse zapadle obveznosti (izjavo o poravnavi zapadlih obveznosti) – podpišejo podizvajalci.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2002, datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo uporabil kot merilo za izbiro ponudnika najnižjo ponudbeno ceno naslednjih
postavk:
1. urna postavka delovne sile,
2. urna postavka strojne ure,
3. tonski kilometer,
4. stojnina.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki jih lahko dobijo na naslovu
naročnika, kontaktna oseba je mag. Mateja
Likozar Rogelj, vodja službe za pravne zadeve.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodna objava ni bila
potrebna.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 40307 - 1/02
Ob-62907
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode
13, 4260 Bled. tel: 04/575-01-00, faks
04/574-12-43.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
sekundarne kanalizacije Želeče Z, II. in
III. gradbena faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Bled - Želeška cesta cesta Narodnih herojev - cesta Svobode.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: marec
2002, zaključek del: maj 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica - Emil
Brence.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcijski rač. št. 07000 - 0000008529 odprt pri
Gorenjski banki PE Radovljica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 2. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, cesta svobode
13, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 2. 2002 ob 12. uri v spodnji
sejni dvorani Občine Bled, Cesta svobode
13, Bled.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po izstavitvi situacje.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): razvidno 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Predviden rok za izbiro izvajalca je 8. 3.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri vrednotenju in izboru najugodnejše
ponudbe upošteval ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Kot merila veljajo: ponudbena
cena maksimalno 60 točk, reference maksimalno 30 točk, rok izvedbe maksimalno 10
točk. Podrobnejša merila in vrednotenje posameznih elementov bodo natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji .
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj - ponudba za Sanacija sekundarne kanalizacije
Želeče Z, II. in III. gradbena faza”.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2002.
Občina Bled
Št. 84
Ob-62908
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija rezervoarjev v skladišču naftnih derivatov Ortnek - sanacija armirano betonskih konstrukcij.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:/
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek del v marcu ali aprilu 2002, je odvisen od vremenskih razmer.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, Ljubljana ob predložitvi
potrdila o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije, kontaktna oseba: Dušan Garzarolli, (tel. 01/589-73-83 ali 041/630 328)
ali Bojan Strašek, (01/589-73-82).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 14. 2. 2002.
Končni rok za dvig razpisne dokumentacije
je določen zato, da bi potencialni ponudnik
še pravočasno prejel dodatna pojasnila, ki
bi jih zahtevali ostali ponudniki, ki so razpisno dokumentacijo dvignili skladno z 2. točko 24. člena.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na ŽR Zavoda št.
50100-603-42-300 pri APP Ljubljana s pripisom “Rekonstrukcija R Ortnek-B“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu naročnika do 21. 2. 2002 do 12. ure in bodo
pravilno označene. Ponudbe poslane po
pošti, so pravočasne, če prispejo na naslov
naročnika do zahtevanega datuma in ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 2. 2002 ob 9. uri v prostorih
Poslovnega centra - sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 2,800.000 SIT z rokom veljavnosti do 4. 5. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg pogojev po 41. in
43. členu zakona, mora ponudnik skozi reference (kar je detajlno opredeljeno v razpisni dokumentaciji) izkazati svojo usposobljenost za izvajanje razpisanih del.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do konca izvedbe razpisanih del. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
najpozneje 4. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 75%, rok garancije 15%,
rok izvedbe 10%. Način točkovnega vrednotenja vsakega od navedenih meril, za
katere veljajo zgoraj navedeni korelacijski
faktorji, je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo ponudnikom, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo omogočil
ogled gradbišča 31. 1. 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 344-03/01
Ob-63082
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 2,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-500, faks
05/38-19-523.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
ceste Zatolmin - Polog.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo dela oddajal v
skladu z zagotovljenimi sredstvi letnega
proračuna.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Tolmin- Polog.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: se določi s pogodbo, glede na odobrena finančna sredstva za popotresno obnovo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tolmin, glavna pisarna, Padlih borcev 2, 5220
Tolmin (razpisna dokumentacija se lahko
dvigne osebno ali se pošlje po pošti, po
predhodni dostavi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o naslovu ponudnika).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Občine Tolmin številka 52030 - 630 - 7108
pri APP .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 2. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tolmin, Padlih borcev
2, 5220 Tolmin - glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 2002 ob 12. uri v mali sejni sobi
Občine Tolmin, Tolmin,Padlih borcev 2.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica, izpolnjena v korist naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
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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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 5. 2002, predvideni datum odločitve 5. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, rok plačila, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Ksenija
Kikl
udig.
tel.
05/38-19-500.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Občina Tolmin

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-63003
V zahtevi za objavo javnega razpisa za
oddajo naročila “Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC, na najdišču Draga“, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 3-4 z dne 18. 1. 2002 (Ob-62476), se v
7. točki (Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe) besedilo pravilno
glasi: začetek: takoj po podpisu pogodbe. Čas izvedbe 88 delovnih dni in ne
70 dni, kot je bilo navedeno v prvotni
objavi javnega razpisa.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Novo mesto
Št. 2002/01
Ob-62743
1. Naročnik: LTO Zavod za turizem občine Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: LTO Zavod za turizem občine Kranjska Gora, Tičarjeva
2,4280 Kranjska Gora, tel. 04/58-85-020,
faks 04/58-85-021, e-mail: info@kranjska-gora.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje dejavnosti turistično informacijskega centra
(TIC) za območje občine Kranjska Gora;
št. kategorije 27 - Priloga 1 B - storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Kranjska Gora.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od aprila do decembra 2002, z možnostjo podaljšanja,
vendar največ za tri leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora, kontaktna oseba: Bojana
Hlebanja, dodatne informacije Klavdija
Gomboc 041/680-157.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 2. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 2. 2002 ob 11.30 v sejni sobi
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1a v
Kranjski Gori .
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z izjavo v višini 5% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do 15. 4. 2002.
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 tehnič16. ne usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: poleg splošnih
pogojev še: 1. primerne poslovne prostore
v Kranjski Gori, ustrezno opremljene s
telekomunikacijsko in računalniško opremo (telefon, faks, računalnike z ustrezno
programsko opremo, priklop na internet
ter elektronsko pošto), 2. ponudnik mora
imeti najmanj tri redno zaposlene osebe, ki
morajo izpolnjevati naslednje pogoje: vsaj
V. stopnjo izobrazbe, aktivno znanje angleškega, nemškega in italijanskega jezika na
področju turistične ponudbe, poznavanje
turistične ponudbe zaokroženega turističnega območja ter izkušnje pri delu s
turisti.
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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 4. 2002; predviden datum odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika 18. 2.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
LTO zavod za turizem
Občine Kranjska Gora
Št. 03/02
Ob-62802
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: razvojni projekt – divjad na cestah.
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 in velja za
celotni predmet naročila.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
je do 1 leto 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: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 3.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 2. 2002 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 št. 21/I).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 2. 2002 ob 10. uri, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 320/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izplačila se izvajajo na podlagi poročila o opravljenem delu in izdanega računa. Rok plačila
je 30 dni po prejemu računa. Predplačil ni.
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 skupnem nastopanju.
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:
– ponudnik v letu pred objavo tega razpisa ni imel blokiranega žiro računa,

– ponudba velja za celotno razpisano naročilo,
– odgovorni nosilec naloge ima univerzitetno izobrazbo, je redno zaposlen pri ponudniku in je sodeloval pri vsaj enem izmed
navedenih referenčnih del,
– vsaj eno referenčno delo (raziskava,
strokovno delo,…), ki se navezuje na predmet tega naročila,
– ponudnik zagotavlja vse potrebne tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila,
– ponudnik ima izpolnjene zapadle obveznosti do zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, ki sodelujejo pri nalogi.
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: 29. 5. 2002 (90 dni
po odpiranju ponudb), predvideni datum
odločitve o izbiri je 5. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Skupna ocena ponudbe sestoji iz ocen:
Vplivni
delež

1. obrazložitve naloge (Oobr)
2. sposobnosti ponudnika (Osp)
3. zanesljivosti ponudnika (Ozan)
4. roka izdelave (Ori)
5. cene ponudbe (Ocp)
Skupaj

30%
30%
5%
5%
30%
100%

Posamezne ocene se glede na vplivni
delež preračunajo v točke. Najugodnejša je
ponudba z največ točkami (T):
T = 30 * Oobr + 30 * Osp + 5 * Ozan + 5 * Ori + 30 * Ocp
Kriteriji za ocenjevanje so podrobneje
obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 34404-0001/2002
Ob-62809
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje;
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: redno vzdrževanje in varstvo občinskih cest (letno
in zimsko), ki zajema: vzdrževalna dela
za ohranjanje občinskih cest v dobrem
stanju, vzdrževalna dela za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti
občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega
pasu, vzpostavitev prevoznosti cest ob
naravnih drugih nesrečah ter druga dela v skladu z razpisno dokumentacijo;
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sklic: Priloga I A – storitve: 1. storitve
vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: Predvidena je oddaja dveh sklopov ali območij in
sicer:
1. ožje mestno območje in
2. območje lokalnih cest; sprejemljive
so ločene ponudbe za vsak sklop posebej;
5. Kraj izvedbe: Teritorij Mestne občine
Celje, ki je razdeljen na zgoraj navedeni
območji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba(-i) o
oddaji javnega naročila se sklepa(-ta) za obdobje naslednjih treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalna direkcija Mestne občine Celje, Prešernova
ulica 27/II. nadstropje, 3000 Celje, tel.
03/426-58-00 (Anatol Sazonov, inž.
gradb.).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
28. januarja 2002 in sicer od ponedeljka
do petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, ki že vključuje DDV, je potrebno nakazati na transakcijski račun Mestne
občine Celje: 010000100002815 obvezen
sklic na številko 28 – 75108 – 7141009 –
80000202.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: četrtek, 28. februarja 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: v tajništvo Komunalne direkcije
Mestne občine Celje, Prešernova ulica
27/II. nadstropje, 3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek 28. februarja 2002 ob 12.15
v prostorih Komunalne direkcije Mestne občine Celje, Prešernova ulica 27/II. nadstropje, 3000 Celje;
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z navodilom Ministrstva za finance.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru, da
skupina ponudnikov odda skupno ponudbo, morajo le-ti ponudbi predložiti tudi 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: v skladu z razpisno dokumentacijo;
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-

ritve: Zakon o javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
Odlok o občinskih cestah v Mestni občini
Celje ter ostali pozitivnopravni predpisi RS,
ki urejajo predmet javnega naročila.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 15.
maja 2002, predvideni datum o odločitve o
sprejemu ponudbe je 4. marec 2002;
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (v skladu z
razpisno dokumentacijo).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost celotnega javnega naročila znaša 259 mio SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Ur. l. RS, št. 4 z dne
11. januarja 2002.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. januar 2002.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
Št. 02/01
Ob-62825
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: gradbeno vzdrževalna dela in šamoterska dela v času
rednega letnega remonta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba obsega:
Sklop I: redna celoletna gradbeno-vzdrževalna dela (zidarska, tesarska, pleskarska dela in dela na transportu premoga in
odpadnih produktov) in dobave materialov,
najemanje cevnih odrov, opažev in gradbene mehanizacije in strojev.
Sklop II: šamoterska dela in nabava ognjevzdržnih materialov v času rednega letnega remonta.
Ponudba je lahko izdelana po posameznih sklopih ali v celoti.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2002
do 31. 3. 2003 za sklop I, oziroma od
15. 6. 2002 do 28. 7. 2002 za sklop II.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na TRR 26330-0012039086. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
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dložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 25. 2. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj - Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 25. 2. 2002
ob 10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
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: ob dokazilih za izpolnjevanje splošnih pogojev, mora ponudnik predložiti tudi:
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– izjavo o razpoložljivosti kadrov,
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti - original,
– izjavo banke o nameri izdaje bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti original,
– izpolnjene specifikacije cen po elementih z navedbo plačilnih pogojev in popustov,
– kvalifikacijska in številčna struktura kadrov za razpisana dela,
– dokazila o strokovni usposobljenosti
in opravljenih izpitih iz varstva pri delu predvidenih delavcev za izvajanje pogodbenih
del.
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: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Odločitev o sprejemu ponudb bo sprejeta
predvidoma v 15 dneh od odpiranja ponudb.
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17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in
popusti) do 90,
– izkušnje na delih v termoenergetskih
objektih do 10.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Dušan Rotar.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Termelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 44/126/2002
Ob-62867
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32,
tel. 01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje elektromontažnih del - montaža sekundarne
opreme, za objekt RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov (po prilogi
1 A, kat. 1, ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval le ponudbe izdelane
za celoten obseg razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: RTP 400/110 kV Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec 2002 november 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Jože Podlipnik
in Martin Hostnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 57.600 SIT (cena
48.000 SIT +DDV 9.600 SIT), virmansko
nakazilo z oznako naziva javnega razpisa
na žiro račun št. 50106-601-90093, sklic
na št. 44.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 2. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 18. 2. 2002 ob 10. uri,
v dvorani B, IV. nadstropje. .
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% skupne
ponudbene vrednosti. .
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
13. 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): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost 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: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. certifikat ISO 9001 ali več za vse
izvajalce del na objektu. V primeru, da je
ponudnik hkrati tudi izvajalec določenih
del, mora prav tako predložiti zahtevani certifikat;
2. ena s strani naročnika potrjena referenca izvajalca za uspešno izvedena elektromontažna dela v obsegu izgradnje enega
daljnovodnega oziroma transformatorskega
polja na 400 kV in/ali 110 kV napetostnem
nivoju, od leta 1995 naprej;
2. v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
vse svoje zapadle obveznosti;
3. revizorsko mnenje (v primeru da skupna ponudbena cena presega vrednost
50,000.000 SIT).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN-1:
3. Posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in predpisi:
1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
4. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
5. Pravilnik o listinah za sredstva za
delo,
6. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.
(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: 18. 4. 2002; 20. 3.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (72%), plačilni pogoji (3%),
potrjene pozitivne reference izvajalca za tovrstna dela na objektih znotraj elektroenergetskega sistema Slovenije (20%), potrjene
pozitivne reference izvajalca za tovrstna dela na objektih v elektroenergetskih sistemih
držav Evropske unije (5%).

18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo mogoč po predhodni najavi (2 dni prej) pri kontaktni osebi:
Martin Hostnik.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 3350-1/2002-3
Ob-62868
1. Naročnik: Ministrstvo za informacijsko
družbo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za informacijsko družbo, Ljubljana, Langusova
4, tel. 01/478-83-47, faks 01/478-83-75.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
na področju odnosov z javnostmi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v letu 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na internetu na naslovu:
http://www.gov.si/mid ali na naslovu: Ministrstvo za informacijsko družbo, Ljubljana,
Langusova 4, vložišče od 10. do 13. ure do
6. 3. 2002. Dodatne informacije: Miri.Sencar@gov.si ali tel. 01/478-83-82.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v vložišču ministrstva od 10. do 13. ure do 6. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 3. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za informacijsko
družbo, Ljubljana, Langusova 4.
10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: Ministrstvo za informacijsko
družbo, Ljubljana, Langusova 4, 6. 3. 2002
do 10. ure.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira iz sredstev proračuna
RS v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna in sklenjeno pogodbo. Plačilni rok najmanj 30 dni od datuma prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudniki lahko nastopijo kot posamezni izvajalec oziroma s podizvajalci, na podlagi ustrezne pogodbe.
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: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: prijavijo se lahko družbe oziroma podjetja, ki so registrirana za opravljanje svetovalnih dejavnosti na področju odnosov z
javnostmi oziroma mediji.
(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: ponudba mora biti veljavna do 5. 6. 2002. Predvideni datum
odločitve: 25. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba, ki
bo ovrednotena z največjim številom točk.
Merila so:
– program del 30 točk,
– metodologija 5 točk,
– reference ponudnika 10 točk,
– reference sodelujočih 25 točk,
– cena 30 točk.
Merila so podana in podrobno opisana v
poglavju 4 razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 403-10/02 – 01/02 - 2002 Ob-62886
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oblikovanje in
tiskanje tiskovin za potrebe Davčne
uprave Republike Slovenije, kar vključuje: grafično oblikovanje in tehnično urejanje, postavitev besedila in računalniški prelom, izdelavo reprofotografij in
filmov, tiskanje in odpremo na predložene naslove naročnika. Sklic: Priloga I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika z
dostavo na sedež naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 4. 2002 do
31. 3. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v pritličju, soba 8,
Ilc-Škerl. Dodatne informacije: Odd. za javna naročila in nabavo, Igor Štraus.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 28. 2. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, pritličje, soba 8, Ilc-Škerl.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba II.
nadstropje, dne 28. 2. 2002 ob 10.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) garancija za resnost ponudbe. Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo. Predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije
in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za
izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik
ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko. Bančna garancija mora biti izdana v višini 2,000.000 SIT in mora veljati do vključno
20. 4. 2002,
b) garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izbrani izvajalec (ne glede na pogodbeno vrednost) je dolžan najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe,
kot razvezni pogoj, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok: 31 dni od prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: ponudnik, ki bo izbran
kot najugodnejši ponudnik, odstopa vse avtorske pravice oblikovanja publikacij, ki so
predmet tega razpisa, naročniku, ponudnik
mora predložiti vzorce tiskovin, ki so njegovi lastni tiskarski izdelki.
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 20. 4. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: Merili
sta: ponudbena cena - do 100 točk; kvalitetno in pravočasno opravljene storitve obli-
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kovanja in tiskanja v obdobju od 1. 1. 2000
do datuma objave javnega razpisa - največ
18 točk. Način uporabe meril je natančno
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega
razpisa:
26. 10.
2001,
Ob-57112.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 5/S
Ob-62888
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, telefaks
02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: tiskanje 700.000
kosov brošure - priloga I A, številka kategorije 15.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, zaključek v 5. delavnih dneh od
predaje materiala.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve, Nabavna služba, Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanom na žiro račun
51800-601-180 15.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, Sektor za finančne zadeve, Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 2. 2002 ob 9. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– potrdilo o registraciji,
– potrdilo, da ni pod prisilno upravo, v
stečaju, likvidaciji ali prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
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– potrdilo, da v zadnjih petih 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
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke in druge dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS,
– da ni dal zavajajočih podatkov iz te
točke,
– da je predložil izjavo, da sprejme pogoje 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: ponudba mora veljati
do: 31. 3. 2002. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 3. 2002.
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: 21. 1. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 01/311811
Ob-62891
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, tel.
01/306-24-03, faks 01/306-24-07.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
gostinskih storitev za potrebe pogostitev ob protokolarnih dogodkih, 17.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: različne lokacije v Ljubljani.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2002
do 31. 3. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Dalmatinova 1,
I. nadstr., Cvetka Erzin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
28. 2. 2002 med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun št. 01000-010-0000196 pri Banki Slovenije, Slovenska 35.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 2. 2002
do 8.45.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno na naslov Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Dalmatinova 1,
I. nadstr. soba 104.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 2. 2002 ob 9. uri Mestna uprava
Mestne občine Ljubljana, Dalmatinova 1, I.
nadstr. soba 104.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo posla.
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 (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: 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: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– sposobnost ponudnika 60%,
– cena 40%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 02/02
Ob-62912
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava jedra
osnovnega grelnika (1A, zap. št. 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: pri ponudniku, prevzem
v skladišču naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predmet naročila mora biti izdelan in dobavljen naročniku
do 31. 7. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Oddelek

za ekonomiko in javna naročila, I. nad.
soba 28, kontaktna oseba je Jasmin
Rebselj, tel. +386 1 58 75 247, faks
+386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - Izdelava jedra osnovnega
grelnika”. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in
potrdilo o davčnem zavezancu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 5. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 28.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 6. 3. 2002 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo v višini
1,500.000 SIT, ki bo veljavna do 20. 4.
2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
opravljeni dobavi, naročnik nudi najkrajši 60
dnevni plačilni rok.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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 veljati
do 20. 4. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu je 13. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 75 točk; reference do 20 točk; plačilni
rok do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2002.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
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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. 33/02
Ob-62744
1. Naročnik: OŠ Ljudski vrt Ptuj.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 10,
2250 Ptuj, tel. 02/745-17-21, faks isti.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambno blago po tretjem odstavku
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Ptuj, Župančičeva 10 in
Grajena 60.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine:
1. meso in mesni izdelki,
2. sadje in zelenjava,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. ostala živila.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop
oziroma skupino več sklopov oziroma skupin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2002 do 31. 3. 2005, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: OŠ Ljudski vrt, Župančičeva 10, 2250 Ptuj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
15. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
52400-603-30138.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 22. 2. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ Ljudski vrt Ptuj, Župančičeva
10, 2250 Ptuj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica v znesku 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Prijavna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
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:
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– da ponudnik v zadnji 6 mesecih ni imel
blokiranega ŽR,
– da je v zadnjih treh letih z blagom oskrboval vsaj tri javne zavode,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,
– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče naročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 8. 3. 2002, 22. 3. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Karmen Mlakar, tel. 02/745-17-21.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
OŠ Ljudski vrt Ptuj

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. 649
Ob-62752
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 2, Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: pisarniški material, sukcesivne
dobave za obdobje 24 mesecev,
lokacija: Aškerčeva 2, Ljubljana, Zavetiška 5, Ljubljana, Borštnikov trg 3,
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 70%,
– rok dobave 15%,
– rok plačila 10%,
– reference 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petit d.o.o., Ilovški štradon 24A, Ljubljana in DZS, Založništvo in
trgovina d.d. Divizija trgovina, Mali trg 6,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 536.735,53 SIT, 372.837,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Ob-62777
1. Naročnik: ARNES.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, p.p.
7, 1001 Ljubljana, tel. 01/479-88-00, faks
01/479-88-99, e-mail: razpis@arnes.si.
3. Datum izbire: 4. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ethernet stikala (14 kosov) ter vzdrževanje ponujene opreme za nedoločen
čas, kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in kvalificiranost ponudnika, kvaliteta opreme (merila
so bila podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: NIL, d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost opreme: 24,682.123,30 SIT (DDV
vključen), vrednost vzdrževanja (izračun za
4 leta): 3,155.962 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (skupaj oprema in vzdrževanje):
38,130.477 SIT, 27,838.085,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
ARNES
Ob-62778
1. Naročnik: ARNES.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, p.p.
7, 1001 Ljubljana, tel. 01/479-88-00, faks
01/479-88-99, e-mail: razpis@arnes.si.
3. Datum izbire: 13. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: usmerjevalnik (router) (4 kosi), razširitev obstoječih usmerjevalnikov CISCO ter vzdrževanje ponujene opreme
za nedoločen čas, kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in kvalificiranost ponudnika, kvaliteta opreme (merila
so bila podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: NIL, d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost opreme: 42,540.145,47 SIT (DDV
vključen), vrednost vzdrževanja (izračun za
4 leta): 10,908.254 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: prejeta je bila ena sama ponudba,
zato je v skladu z 2. točko 20. člena ZJN-1
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bil opravljen s ponudnikom postopek s pogajanji.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
ARNES
Ob-62779
1. Naročnik: ARNES.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, p.p.
7, 1001 Ljubljana, tel. 01/479-88-00, faks
01/479-88-99, e-mail: razpis@arnes.si.
3. Datum izbire: 4. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: unix strežnik z operacijskim sistemom Solaris (3 kosi) ter zunanji diskovni sistem (2 kosa), kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in kvalificiranost ponudnika, kvaliteta opreme (merila
so bila podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Cesta
v Mestni log 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost opreme: 21,471.335,13 SIT (DDV
vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,471.335,13 SIT, 18,865.305,85
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
ARNES
Št. 10/02
Ob-62780
1. Naročnik: Javni zavod Obalne lekarne Koper.
2. Naslov naročnika: Kidričeva ulica 2,
6000 Koper, tel. 05/611-00-40, faks
05/611-00-44.
3. Datum izbire: 17. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave/vrsta in obseg storitev: dobava in montaža notranje opreme Lekarne v novem
zdravstvenem domu v Izoli.
Kraj dobave je Lekarna v novem zdravstvenem domu v Izoli.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri ocenjevanju je izbrani
ponudnik dosegel najvišje število točk
(78,13 točk), zaradi:
– najugodnejših referenc (največjega
števila potrjenih referenc in vsebine potrjenih referenc ter drugega najdaljšega garancijskega roka – 26 mesečni garancijski rok
za notranjo opremo – merilo št. 2 reference, ki vključuje dolžino garancijskega roka
skupno – 38,75 točk),

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– druge najnižje ponudbene cene (merilo št. 1 ponudbena cena – 37,95 točk),
– drugega najkrajšega dobavnega roka
– 45 dni (merilo št. 3 dobavni rok 1,43
točk);
– zaradi najslabših plačilnih pogojev pri
tem merilu ponudnik ni dobil točk (merilo št.
4 plačilni pogoji 0 točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš
d.o.o., Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 22,607.382
SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost cene najvišje in cene najnižje ponudbe: najvišje je ponudba ponudnika Lesnina MG oprema d.d. v znesku
27,215.419 SIT (vključno z DDV), najnižja je
ponudba ponudnika Atlas oprema d.o.o., v
znesku 20,982.808,28 SIT (vključno z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: ni.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: ni.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2002.
Obalne lekarne Koper
Št. 2/2002
Ob-62814
1. Naročnik: Srednja elektro-računalniška šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Srednja elektro-računalniška šola Maribor,Smetanova
ul. 6,2000,Maribor, tel. 234-19-23, faks
234-19-18.
3. Datum izbire: 5. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, predvidena
letna količina 350 000 litrov, fco sedež
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ugodna cena: za vsakih 10
stotinov popusta – 1 točka, za vsakih 10
stotinov višji popust od 8 SIT/l – 2 točki;
plačilni rok: za vsakih 3 dni daljšega plačilnega roka od predvidenega – 1 točka, za
vsakih 3 dni daljšega plačilnega roka od 90
dni – 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AGIP Slovenija d.o.o,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, ki bo ekstra lahko kurilno olje dobavljal na osnovi
maloprodajne cene s popustom 8,5 SIT/l.
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: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Srednja elektro-računalniška šola
Maribor

Ob-62817
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1001
Ljubljana.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
21. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema za pedagoško
dejavnost, 10 računalnikov, Fakulteta za
računalništvo in informatiko.
5. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Comware, d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,352.088,94
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,439.122,87 SIT z DDV,
7,352.088,94 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 70 z dne 31. 8.
2001, Ob-54252.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Ob-62821
1. Naročnik: Socialno varstveni zavod
Dutovlje.
2. Naslov naročnika: Dutovlje 128,
6221 Dutovlje.
3. Datum izbire: 3. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano po skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
6. jajca kokošja tipa B,
7. olja in maščobni proizvodi,
8. moke, zdrobi, testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
10. zelenjava sveža,
11. zelenjava in sadje zmrznjeno,
12. sadje sveže,
13. splošno prehrambeno blago,
14. sokovi, sirupi, čaji in ostala pijača.
Kraj dobave: Dutovlje 128.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena. Za skupino
meso perutnine, kuncev in perutninskih izdelkov smo dobili samo eno pravilno ponudbo in postopek zaključili brez dodelitve
naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče,
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– meso in drobovina: MIP d.d. Nova Gorica, Panovška 1, 5000 Nova Gorica,
– meso perutnine, kuncev in perutninski
izdelki: /
– mesni izdelki: MIP d.d. Nova Gorica,
Panovška 1, 5000 Nova Gorica,
– ribe in mehkužci: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana,
– jajca kokošja tipa B: Mercator d.d.,
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana,
– olja in maščobni proizvodi: Preskrba
d.d. Sežana, Partizanska 71, 6210 Sežana,
– moke, zdrobi in testenine: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
– kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: Pekarne Mlinotest d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
– zelenjava sveža: Kmetijska zadruga Vipava z.o.o., Goriška cesta 13, 5271 Vipava,
– zelenjava in sadje zmrznjeno: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana Črnuče,
– sadje sveže: Kmetijska zadruga Vipava z.o.o., Goriška cesta 13, 5271 Vipava,
– splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000
Ljubljana,
– sokovi, sirupi, čaji in ostala pijača: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– mleko in mlečni izdelki: 2,446.607
SIT,
– meso in drobovina: 3,132.056 SIT,
– meso perutnine, kuncev in perutninski
izdelki: /
– mesni izdelki: 2,143.211 SIT,
– ribe in mehkužci: 738.348 SIT,
– jajca kokošja tipa B: 175.078 SIT,
– olja in maščobni proizvodi: 643.892
SIT,
– moke, zdrobi in testenine: 440.192
SIT,
– kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: 1,722.903 SIT,
– zelenjava sveža: 252.835 SIT,
– zelenjava in sadje zmrznjeno: 215.052
SIT,
– sadje sveže: 85.073 SIT,
– splošno
prehrambeno
blago:
2,511.260 SIT,
– sokovi, sirupi, čaji in ostala pijača:
2,421.313 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 7,983.891,36
SIT, 5,913.964,58 SIT,
– meso in drobovina: 7,659.527,40
SIT, 7,570.856,67 SIT,
– meso perutnine, kuncev in perutninski
izdelki: /
– mesni izdelki: 5,570.251,20 SIT,
5,180.447,81 SIT,
– ribe in mehkužci: 1,946.582,21 SIT,
1,784.749,42 SIT,
– jajca kokošja tipa B: 434.052 SIT,
423.200,70 SIT,
– olja
in
maščobni
proizvodi:
1,694.875,42 SIT, 1,556.419,32 SIT,

– moke,
zdrobi
in
testenine:
1,451.994,30 SIT, 1,064.032,70 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: 4,249.953,39 SIT,
4,164.627,96 SIT,
– zelenjava sveža: 5,828.788,08 SIT,
2,978.019 SIT,
– zelenjava in sadje zmrznjeno:
676.948,96 SIT, 519.808,68 SIT,
– sadje sveže: 1,454.025,60 SIT,
1,002.034,80 SIT,
– splošno
prehrambeno
blago:
6,127.399,44 SIT, 6,070.165,19 SIT,
– sokovi, sirupi, čaji in ostala pijača:
8,788.941 SIT, 5,852.796,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javno naročilo je za skupine od 1–9,
11, 13 in 14 oddano za obdobje januar
2002–maj 2002, zato je tudi pogodbena
vrednost izračunana sorazmerno (za obdobje petih mesecev) glede na ponudbeno letno vrednost.
Za skupini 10 in 12 je javno naročilo
oddano samo za mesec januar 2002, pogodbena vrednost je izračunana sorazmerno (za en mesec) glede na ponudbeno letno vrednost.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Socialno varstveni zavod Dutovlje
Ob-62827
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve,
Celje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 5, 3000
Celje,
tel.
03/42-86-450,
faks
03/42-86-459.
3. Datum izbire: 21. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago.
28,500.000 SIT za leto 2002; enota
vrtca v Čopovi 21, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1: Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
– skupina 2: Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– skupina 3: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
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– skupina 4: Ledo, d.o.o., Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana-Črnuče,
– skupina 5: Meja Šentjur,d.d., C.L.Dobrotinška 3, 3230 Šentjur,
– skupina 6: TD Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec,
– skupina 7: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,
– skupina 8: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,
– skupina 9: Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– skupina 10: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1292 Škofljica,
– skupina 11: TD Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec,
– skupina 12: TD Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310, Žalec,
– skupina 13: Mlinotest živilska industrija, d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
– skupina 14: Klasje MPP Celje, d.d.,
Resljeva 16l, 3000 Celje,
– skupina 15: TD Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 3,527.171,60 SIT,
– skupina 2: 6,958.296 SIT,
– skupina 3: 2,948.580 SIT,
– skupina 4: 437.760 SIT,
– skupina 5: 459.000 SIT,
– skupina 6: 655.753 SIT,
– skupina 7: 2,052.041,20 SIT,
– skupina 8: 2,691.630 SIT,
– skupina 9: 553.660 SIT,
– skupina 10: 186.629,40 SIT,
– skupina 11: 662.113 SIT,
– skupina 12: 903.359 SIT,
– skupina 13: 761.881,80 SIT,
– skupina 14: 1,425.354 SIT,
– skupina 15: 2,195.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 4,
– skupina 3: 4,
– skupina 4: 4,
– skupina 5: 2,
– skupina 6: 3,
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3,
– skupina 9: 3,
– skupina 10: 5,
– skupina 11: 2,
– skupina 12: 4,
– skupina 13: 6,
– skupina 14: 3,
– skupina 15: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 3,639.873,80 SIT,
3,527.171,60 SIT;
– skupina 2: 7,839.200 SIT, 6,958.296
SIT;
– skupina 3: 3,489.180 SIT, 2,948.580
SIT;
– skupina 4: 574.738,80 SIT, 437.760
SIT;
– skupina 5: 554.458,50 SIT, 459.000
SIT;
– skupina 6: 824.414,80 SIT, 655.753
SIT;
– skupina 7: 2,697.326,09 SIT;
2,052.041,20 SIT;
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– skupina 8: 3,627.500 SIT, 2,691.630
SIT;
– skupina
9:
668.431,90
SIT,
553.660,00 SIT;
– skupina 10: 302.708 SIT, 186.629,40
SIT;
– skupina 11: 697.361,20 SIT, 662.113
SIT;
– skupina 12: 1,239.796 SIT, 903.359
SIT;
– skupina 13: 1,048.814,80 SIT,
761.881,80 SIT;
– skupina
14:
1,666.900
SIT,
1,425.354 SIT;
– skupina 15: 2,427.527,22 SIT,
2,195.600,00 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Vrtec Anice Černejeve Celje
Št. VI/33-12/26
Ob-62829
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 3. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, fco
Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso – Mesni
diskont Vidmar, Trg borcev NOB 2, Dol pri
Hrastniku,
b) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 2: izdelki iz mesa – Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, Laško,
c) v skupini B: mleko in mlečni izdelki:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
ponudb,
č) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 1: zelenjava in sadje – Brumec-Ručigaj, Testenova 55, Mengeš,
d) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 2: zmrznjene ribe – Brumec-Ručigaj, Testenova 55, Mengeš,
e) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 3: zmrznjena jedila – Žito Ljubljana,
Šmartinska 154, Ljubljana,
f) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– Žito Ljubljana, Šmartinska 154, Ljubljana,
g) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 2: testenine – Žito Ljubljana, Šmartinska 154, Ljubljana,
h) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 3: sokovi – Trg. družba
Žana Žalec, Mestni trg 2, Žalec,
i) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava in marmelade – Era Velenje, Prešernova
10, Velenje,
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j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 5: priloge, omake, juhe –
Kolinska Ljubljana, Kolinska ulica 1, Ljubljana,
k) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 6: čaji – Kolinska Ljubljana, Kolinska ulica 2, Ljubljana,
l) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 7: drugi izdelki – Kolinska
Ljubljana, Kolinska ulica 2, Ljubljana,
m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, v podskupini 8: ostala živila – Trgovska družba Žana Žalec, Mestni trg 2,
Žalec,
n) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 9: sveža jajca – KZ Laško,
Kidričeva 2, Laško,
o) v skupini E: sadje in zelenjava, v podskupini 1: sadje sveže in suho – Mercator
Ljubljana, Dunajska 107, Ljubljana,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, v podskupini 2: sveža zelenjava – Mercator Ljubljana, Dunajska 107, Ljubljana,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo –
Žito Ljubljana, Šmartinska 154, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost (za obdobje 6
mesecev):
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso –
4,488.470,50 SIT,
b) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 2: izdelki iz mesa –
1,927.275 SIT,
c) v skupini B: mleko in mlečni izdelki:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
ponudb,
č) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 1: zelenjava in sadje – 797.790,60
SIT,
d) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 2: zmrznjene ribe – 121.027,50 SIT,
e) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 3: zmrznjena jedila – 655.699,50 SIT,
f) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki 303.831,80 SIT,
g) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 2: testenine – 173.725 SIT,
h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, v podskupini 3: sokovi –
567.274,28 SIT,
i) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava in marmelade – 584.123,22 SIT,
j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 5: priloge, omake, juhe –
428.292,72 SIT,
k) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 6: čaji – 180.285,25 SIT,
l) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 7: drugi izdelki –
404.743,08 SIT,
m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, v podskupini 8: ostala živila –
1,876.681,15 SIT,
n) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, v podskupini 9: sveža jajca –
157.165 SIT,
o) v skupini E: sadje in zelenjava, v podskupini 1: sadje sveže in suho – 524.015
SIT,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, v podskupini 2: sveža zelenjava – 1,248.562 SIT,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo –
1,229.447,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso – 3,
b) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 2: izdelki iz mesa – 2,
c) v skupini B: mleko in mlečni izdelki:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
ponudb,
č) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 1: zelenjava in sadje – 3,
d) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 2: zmrznjene ribe – 3,
e) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 3: zmrznjena jedila – 2,
f) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki – 5,
g) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 2: testenine – 5,
h) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 3: sokovi – 3,
i) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava in marmelade – 4,
j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 5: priloge, omake, juhe – 4,
k) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 6: čaji – 4,
l) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 7: drugi izdelki – 4,
m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, v podskupini 8: ostala živila – 3,
n) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 9: sveža jajca – 3,
o) v skupini E: sadje in zelenjava, v podskupini 1: sadje sveže in suho – 3,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, v podskupini 2: sveža zelenjava – 3,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo
– 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso –
5,107.184,30 SIT, 4,488.470,50 SIT,
b) v skupini A: v podskupini 2: izdelki iz
mesa –2,030.330,25 SIT, 1,927.275 SIT,
c) v skupini B: mleko in mlečni izdelki:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
ponudb,
č) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 1: zelenjava in sadje – 984.367,80
SIT, 797.790,60 SIT,
d) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 2: zmrznjene ribe – 169.177,53
SIT, 121.027,50 SIT,
e) v skupini C: zmrznjena živila, v podskupini 3: zmrznjena jedila – 1,113.271,29
SIT, 655.699,50 SIT,
f) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki – 396.632,65 SIT, 303.831,80 SIT,
g) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 2: testenine – 263.490,70
SIT, 173.725 SIT,
h) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 3: sokovi –670.356,08
SIT, 567.274,28 SIT,
i) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava in marmelade – 646.466,43 SIT,
584.123,22 SIT,
j) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 5: priloge, omake, juhe –
450.906,48 SIT, 428.292,72 SIT,
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k) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 6: čaji – 192.256,72 SIT,
180.285,25 SIT,
l) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 7: drugi izdelki –
431.593,42 SIT, 404.743,08 SIT,
m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, v podskupini 8: ostala živila –
2,037.853,48 SIT, 1,876.681,15 SIT,
n) v skupini D: splošno prehrambeno blago, v podskupini 9: sveža jajca – 204.000
SIT, 157.165 SIT,
o) v skupini E: sadje in zelenjava, v podskupini 1: sadje sveže in suho – 728.082
SIT, 524.015 SIT,
p) v skupini E: sadje in zelenjava, v podskupini 2: sveža zelenjava – 1,659.735,60
SIT, 1,248.562 SIT,
r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo –
1,290.710,70 SIT, 1,229.447,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55234.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. VI-33/15-29
Ob-62830
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 3. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: laboratorijski material, fco Splošna
bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
1. skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche:
Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
2. skupina: reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): Adriamed d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,
4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model Compact 3): Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
5. skupina: reagenti za plinski analizator
firme Instrumentation Laboratory (Model
1306): ni bilo dveh ponudb, zato se izbira
ni opravila,
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Laboratories – Cliniscan II: AMS Meding d.o.o. Šentjur, Leona Dobrotinška 2,
7. skupina: ni predmet zbiranja ponudb,
ker v I. fazi nismo prejeli dveh prijav,
8. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Turbitimer firme Behring: Medis d.o.o.
Ljubljana, Brnčičeva 1,

9. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Sysmex firme Behring (Model CA-500):
Medis d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 1,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott: Medis
d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 1,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman: Iris
d.o.o. Ljubljana, Cesta v Gorice 8,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hitachi 911 firme Roche: Kemofarmacija d.d.
Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
13. skupina: hitri testi za določanje drog
v urinu: Medis d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 1,
14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche: Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
15. skupina: elektrode: izbira ni opravljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.
7. Pogodbena vrednost (za obdobje 6
mesecev):
1. skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche:
536.331,97 SIT,
2. skupina: reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): 1,934.799,49 SIT,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 1,087.952 SIT,
4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model Compact 3):
515.902,22 SIT,
5. skupina: reagenti za plinski analizator
firme Instrumentation Laboratory (Model
1306): ni bilo dveh ponudb, zato se izbira ni
opravila,
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Laboratories – Cliniscan II: 347.408,59 SIT,
7. skupina: ni predmet zbiranja ponudb,
ker v I. fazi nismo prejeli dveh prijav,
8. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu
Turbitimer
firme
Behring:
1,216.213,45 SIT,
9. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Sysmex firme Behring (Model CA-500):
728.228,66 SIT,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott:
5,298.664,85 SIT,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman:
296.667 SIT,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hitachi 911 firme Roche: 7,025.825,83 SIT,
13. skupina: hitri testi za določanje drog
v urinu: 129.708 SIT,
14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche:
4,410.606,80 SIT,
15. skupina: elektrode: izbira ni opravljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche: 3,
2. skupina: reagenti za hematološke števce firme Coulter (Model MAX M in ONYX): 2,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 2,
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4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model Compact 3): 2,
5. skupina: reagenti za plinski analizator
firme Instrumentation Laboratory (Model
1306): ni bilo dveh ponudb, zato se izbira
ni opravila,
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Laboratories – Cliniscan II: 2,
7. skupina: ni predmet zbiranja ponudb,
ker v I. fazi nismo prejeli dveh prijav,
8. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Turbitimer firme Behring: 3,
9. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu Sysmex firme Behring (Model
CA-500): 3,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott: 2,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman: 2,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hitachi 911 firme Roche: 3,
13. skupina: hitri testi za določanje drog
v urinu: 4,
14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche: 3,
15. skupina: elektrode: izbira ni opravljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: testni trakovi za delo na urinskem aparatu Miditron Junior firme Roche:
546.331,98 SIT, 546.331,98 SIT,
2. skupina: reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): 2,018.016,37 SIT, 1,934.799,49
SIT,
3. skupina: reagenti za določanje elektrolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 1,135.877,92 SIT, 1,087.952 SIT,
4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model Compact 3):
515.902,22 SIT, 515.902,10 SIT,
5. skupina: reagenti za plinski analizator
firme Instrumentation Laboratory (Model
1306): ni bilo dveh ponudb, zato se izbira
ni opravila,
6. skupina: reagenti za delo na elektroforeznem sistemu firme Helena Laboratories – Cliniscan II: 386.325,95 SIT,
347.408,59 SIT,
7. skupina: ni predmet zbiranja ponudb,
ker v I. fazi nismo prejeli dveh prijav,
8. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu
Turbitimer
firme
Behring:
1,343.436,70 SIT, 1,216.213,45 SIT,
9. skupina: reagenti za aplikacijo na aparatu Sysmex firme Behring (Model CA-500):
806.722,50 SIT, 728.228,66 SIT,
10. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott:
5,393.641 SIT, 5,298.664,84 SIT,
11. skupina: reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman:
301.270,50 SIT, 258.055,42 SIT,
12. skupina: reagenti, standardi, kalibratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hitachi 911 firme Roche: 7,512.209,69 SIT,
7,025.825,83 SIT,
13. skupina: hitri testi za določanje drog
v urinu: 255.747,66 SIT, 129.708 SIT,
14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche:
4,410.606,67 SIT, 3,179.648 SIT,
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15. skupina: elektrode: izbira ni opravljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55965.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. VI/33-14/25
Ob-62831
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 7. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: čistilna sredstva, material za osebno
higieno, PE material in tekstilni izdelki,
fco Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
a) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 1: čistilna sredstva: Henkel Ecolab
Maribor, Vajngerlova 4, Maribor,
b) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 2: pripomočki za čiščenje: Vafra
Commerce, Griže, Griže 125, Griže,
c) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 3: ostali pripomočki: Vafra Commerce, Griže, Griže 125, Griže,
d) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 4: ostali material: Vafra Commerce
Griže, Griže 125, Griže,
e) v skupini B: material za osebno higieno, v podskupini 1: material za osebno higieno: Chemo Ljubljana, Mestni log 90, Ljubljana,
f) v skupini B: material za osebno higieno, v podskupini 2: papirnati izdelki: Chemo Ljubljana, Mestni log 90, Ljubljana,
g) v skupini C: PE material: Chemo Ljubljana, Mestni log 90, Ljubljana,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, v podskupini 1: delovna obleka: Timo Ajdovščina, Vipavska 4i, Ajdovščina,
i) v skupini D: tekstilni izdelki, v podskupini 2: bolniško perilo: izbira ni bila
opravljena, ker ni bilo dveh popolnih ponudb.
7. Pogodbena vrednost (za obdobje 6
mesecev):
a) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 1: čistilna sredstva: 965.924,97
SIT,
b) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 2: pripomočki za čiščenje:
163.666,15 SIT,
c) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 3: ostali pripomočki: 139.526,31
SIT,
d) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 4: ostali material:76.040,60 SIT,
e) v skupini B: material za osebno higieno, v podskupini 1: material za osebno higieno: 265.934,12 SIT,
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f) v skupini B: material za osebno higieno, v podskupini 2: papirnati izdelki:
892.187,85 SIT,
g) v
skupini
C:
PE
material:
1,274.919,65 SIT,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, v podskupini 1: delovna obleka: 1,415.296,75
SIT,
i) v skupini D: tekstilni izdelki, v podskupini 2: bolniško perilo: izbira ni bila
opravljena, ker ni bilo dveh popolnih ponudb.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 1: čistilna sredstva: 5,
b) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 2: pripomočki za čiščenje: 4,
c) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 3: ostali pripomočki: 5,
d) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 4: ostali material: 3,
e) v skupini B: material za osebno higieno, v podskupini 1: material za osebno
higieno: 3,
f) v skupini B: material za osebno higieno, v podskupini 2: papirnati izdelki: 3,
g) v skupini C: PE material: 2,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, v podskupini 1: delovna obleka: 2,
i) v skupini D: tekstilni izdelki, v podskupini 2: bolniško perilo: izbira ni bila,
opravljena, ker ni bilo dveh popolnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 1: čistilna sredstva: 1,548.077,15
SIT, 965.924,97 SIT,
b) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 2: pripomočki za čiščenje:
282.919,83 SIT, najnižja 163.666,15 SIT,
c) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 3: ostali pripomočki: 304.336,25
SIT, 139.526,31 SIT,
d) v skupini A: čistilna sredstva, v podskupini 4: ostali material: 92.766,40 SIT,
76.040,60 SIT,
e) v skupini B: material za osebno higieno, v podskupini 1: material za osebno higieno: 284.714,91 SIT, 265.934,12 SIT,
f) v skupini B: material za osebno higieno, v podskupini 2: papirnati izdelki:
1,177.679,45 SIT, 892.187,85 SIT,
g) v
skupini
C:
PE
material:
1,353.312,70 SIT, 1,274.919,65 SIT,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, v podskupini 1: delovna obleka: 1,517.101,25
SIT, 1,415.296,75 SIT,
i) v skupini D: tekstilni izdelki, v podskupini 2: bolniško perilo: izbira ni bila opravljena,
ker ni bilo dveh popolnih ponudb.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55235 in
popravek 28. 9. 2001, Ob-55631.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. VI-33/8-81
Ob-62832
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 17. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinski pripomočki, fco Splošna
bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
a) skupina A – obvezilni material: Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
b) skupina B – medicinski obliži in material za nego rane: Profarmakon international
d.o.o., Preradovičeva 20 a, 2000 Maribor,
c) skupina C1 – kirurška zaščita: Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva
20 a, 2000 Maribor,
d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
Iris d.o.o., Ljubljana, Rimska c. 8, 1000
Ljubljana,
e) skupina C3 – brizge: Interpart d.o.o.,
Ljubljana, Cesta na Brdo 49, 1125 Ljubljana,
f) skupina C4 – igle, kanile: Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva 20a,
2000 Maribor,
g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: Iris d.o.o., Ljubljana, Rimska c. 8,
1000 Ljubljana,
h) skupina C6 – medicinska plastika:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4 1000 Ljubljana,
i) skupina D – material za oskrbo inkontinence: Profarmakon international d.o.o.,
Preradovičeva 20 a, 2000 Maribor,
j) skupina E – rokavice: Simps’s d.o.o.,
Motnica 3, 1236 Trzin,
k) skupina F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana,
l) skupina G – sistemi za infuzijo in transfuzijo: Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana,
m) skupina H – material za vakumski
odvzem krvi: Kemofarmacija d.d., Cesta na
Brdo 100, 1001 Ljubljana,
n) skupina I – šivalni material: Johnson &
Johnson S.E. Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000 Ljubljana,
o) skupina J – osteosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
kandidatov,
p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
Hibiskus d.o.o., Ljubljana, Puhova 10,
1000 Ljubljana.
1. Pogodbena vrednost (za obdobje 6
mesecev):
a) skupina A – obvezilni material:
7,821.524,30 SIT,
b) skupina B – medicinski obliži in material za nego rane: 2,353.159,70 SIT,
c) skupina C1 – kirurška zaščita:
2,577.621,30 SIT,
d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
1,260.360,00 SIT,
e) skupina C3 – brizge: 1,124.059,70
SIT,
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f) skupina
C4
–
igle,
kanile:
1,366.308,70 SIT,
g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: 1,645.920 SIT,
h) skupina C6 – medicinska plastika:
3,595.434,90 SIT,
i) skupina D – material za oskrbo inkontinence: 2,761.452,50 SIT,
j) skupina E – rokavice: 2,249.679,00
SIT,
k) skupina F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo: 1,801.777,90 SIT,
l) skupina G – sistemi za infuzijo in transfuzijo: 2,393.652 SIT,
m) skupina H – material za vakumski
odvzem krvi: 3,354.468,50 SIT,
n) skupina I – šivalni material:
4,871.297,10 SIT,
o) skupina J – osteosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
kandidatov,
p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
5,442.103,20 SIT.
1. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
2. Število prejetih ponudb:
a) skupina A – obvezilni material: 5,
b) skupina B – medicinski obliži in material za nego rane: 5,
c) skupina C1 – kirurška zaščita: 6,
d) skupina C2 – material za sterilizacijo: 6,
e) skupina C3 – brizge: 6,
f) skupina C4 – igle, kanile: 8,
g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: 4,
h) skupina C6 – medicinska plastika: 5,
i) skupina D – material za oskrbo inkontinence: 6,
j) skupina E – rokavice: 6,
k) skupina F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo: 4,
l) skupina G – sistemi za infuzijo in transfuzijo: 4,
m) skupina H – material za vakumski
odvzem krvi: 4,
n) skupina I – šivalni material: 2,
o) skupina J – osteosintetski material: /,
p) skupina K – rtg filmi in kemikalije: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) skupina A – obvezilni material:
9,018.044,92 SIT, 7,821.524,30 SIT,
b) skupina B – medicinski obliži in material za nego rane: 3,009.777,79 SIT,
2,353.159,70 SIT,
c) skupina C1 – kirurška zaščita:
2,705.608,70 SIT, 2,577.621,30 SIT,
d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
1,979.279,14 SIT, 1,260.360 SIT,
e) skupina C3 – brizge: 4,986.731,60
SIT, 1,124.059,70 SIT,
f) skupina
C4
–
igle,
kanile:
1,573.544,20 SIT, 1,366.308,70 SIT,
g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: 2,444.960,80 SIT, 1,645.920
SIT,
h) skupina C6 – medicinska plastika:
3,726.101,49 SIT, 3,595.434,90 SIT,
i) skupina D – material za oskrbo inkontinence: 4,519.465 SIT, 2,761.452,50 SIT,
j) skupina E – rokavice: 2,853.447,50
SIT, 2,249.679 SIT,
k) skupina F – sredstva za higieno
in dezinfekcijo: 2,287.782,90 SIT,
1,801.777,90 SIT,

l) skupina G – sistemi za infuzijo in transfuzijo: 3,042.226,55 SIT, 2,393.652 SIT,
m) skupina H – material za vakumski
odvzem
krvi:
4,498.595
SIT,
3,354.468,50 SIT,
n) skupina I – šivalni material:
4,871.297,10 SIT, 3,457.821,70 SIT,
o) skupina J – osteosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
kandidatov,
p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
5,639.317,80 SIT, 5,442.103,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43850.
3. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu: /
4. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. VI/33-13/20
Ob-62833
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 3. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material, fco Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
a) za pisarniški material: Piramida, Polje
10, Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena vrednost (za obdobje 6
mesecev): 2,084.916,58 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,332.161,82 SIT, 2,084.916,58
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55237.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. VI-33/9-42
Ob-62835
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Datum izbire: 17. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dializni material, fco Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudb.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
a) dializatorji: Lek d.d. Ljubljana, Auremiana d.o.o. Sežana,
b) igle za dializo: Lek d.d. Ljubljana,
c) sistemi: Lek d.d. Ljubljana,
d) koncentrati: Lek d.d. Ljubljana,
e) set za brezacetatno biofiltracijo: Auremiana d.o.o. Sežana.
7. Pogodbena vrednost (za obdobje 6
mesecev):
a) dializatorji: 9,959.725,75 SIT,
b) igle za dializo: 852.278 SIT,
c) sistemi: 2,641.800 SIT,
d) koncentrati: 7,712.910 SIT,
e) set za brezacetatno biofiltracijo:
17,543.372 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (ob upoštevanju 11. točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb): 31,021.917,50 SIT, 8,897.028,75
SIT.
4. Morebitne druge informacije o naročilu: /
5. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43851.
6. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu: /
7. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 26/60/2002
Ob-62871
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32,
tel. 01/474-24-33.
3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: projektiranje, dobava opreme in izvedba elektromontažnih del pri zamenjavi opreme UPS vodenja Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena cena 65%,
– stroški letnega preventivnega vzdrževanja 10%,
– ustreznost zahtevanim tehnološkim parametrom 10%,
– priloženi tipski atesti in rezultati posebnih preskusov na referenčnem objektu
10%,
– plačilni pogoji 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Prinsis d.o.o., Stegne
35, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
49,978.010,53 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,431.899 SIT, 42,324.114,31
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Upravljanje prenosnega omrežja
Št. 7102/9-LM
Ob-62872
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža telekomunikacijske opreme za objekt DV 2x110 kV Fala
- Pekre.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24 junija 3, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 49,648.343,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 40,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,863.953,96 SIT, 49,648.343,10
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Ur. l. RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 44/142/2002
Ob-62873
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 10. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: A. dobava paličnih kompozitnih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in spojnim materialom, B. dobava
vodnikov Al/Fe 240/40 in C. dobava
OPGW z obesnim, priterdilnim in spojnim materialom za objekt DV 2x110 kV
Fala - Pekre.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(60%), plačilni pogoji (3%), potrjene reference ponudnika, za tovrstno opremo na
tovrstnih objektih (13%), potrjene reference
proizvajalca, za tovrstno opremo na tovrstnih objektih (20%), ISO standard (4%).
Naročnik je oddal naročilo po odprtem postopku.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
A) dobava paličnih kompozitnih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in spojnim materialom se odda ponudniku Kosič,
d.o.o., Vodnikova 13, 2000 Maribor,
B) dobava vodnikov Al/Fe 240/40 se
odda ponudniku Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana - Črnuče in
C) dobava OPGW z obesnim, priterdilnim in spojnim materialom se odda ponudniku Elektrotehna Elex, d.o.o., Dunajska
c. 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
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A) za dobavo paličnih kompozitnih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in
spojnim materialom: 28,917.303 SIT,
B) za dobavo vodnikov Al/Fe 240/40:
40,212.004 SIT in
C) za dobavo OPGW z obesnim, priterdilnim in spojnim materialom: 51,760.160
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) za dobavo paličnih kompozitnih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in
spojnim materialom - 29,420.826.60 SIT,
27,424.147,60 SIT,
B) za dobavo vodnikov Al/Fe 240/40
-46,494.246,67 SIT, 40,212.004 SIT in
C) za dobavo OPGW z obesnim, priterdilnim
in
spojnim
materialom
55,519.130,60 SIT, 51,760.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Ur. l. RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-62875
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,
3000 Celje, tel. 03/54-19-406, faks
03/54-19-407.
3. Datum izbire: 21. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago.
29,900.000 SIT za leto 2002; Vrtec
Tončke Čečeve, Mariborska 43, Celje; za
skupini mleko in mlečni izdelki ter kruh in
pekovsko pecivo pa tudi na enoti:
– Vrtec Center, Kocenova 10, Celje,
– Vrtec Hudinja, Ul. frankolovskih žrtev
38, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1: Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
– skupina 2: Kmetijska zadruga Laško,
z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
– skupina 3: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,

– skupina 4: Brumec Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
– skupina 5: Meja Šentjur, d.d., C.L.Dobrotinška 3, 3230 Šentjur,
– skupina 6: TD Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec,
– skupina 7: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,
– skupina 8: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,
– skupina 9: Brumec Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
– skupina 10: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1292 Škofljica,
– skupina 11: TD Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec,
– skupina 12: TD Žana d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310, Žalec,
– skupina 13: ŽITO, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– skupina 14: ŽITO, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– skupina 15: TD Žana d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 3,596.268,20 SIT,
– skupina 2: 5,313.606,37 SIT,
– skupina 3: 2,893.060 SIT,
– skupina 4: 505.548 SIT,
– skupina 5: 529.200 SIT,
– skupina 6: 887.506 SIT,
– skupina 7: 2,820.279,20 SIT,
– skupina 8: 3,673.944 SIT,
– skupina 9: 453.438 SIT,
– skupina 10: 586.872 SIT,
– skupina 11: 1,222.775 SIT,
– skupina 12: 915.899 SIT,
– skupina 13: 1,083.611 SIT,
– skupina 14: 1,880.830 SIT,
– skupina 15: 2,707.855 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 4,
– skupina 3: 4,
– skupina 4: 5,
– skupina 5: 2,
– skupina 6: 3,
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3,
– skupina 9: 4,
– skupina 10: 5,
– skupina 11: 3,
– skupina 12: 4,
– skupina 13: 5,
– skupina 14: 3,
– skupina 15: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
1:
3,621.391
SIT;
3,596.268,20 SIT,
– skupina
2:
5,907.114
SIT;
5,313.606,37 SIT,
– skupina 3: 3,468.780 SIT; 2,893.060
SIT,
– skupina 4: 685.000 SIT; 505.548 SIT,
– skupina 5: 669.853,80 SIT; 529.200
SIT,
– skupina 6: 1,151.540,40 SIT;
887.506 SIT,
– skupina 7: 3,740.630,43 SIT;
2,820.279,20 SIT,
– skupina 8: 4,788.586,96 SIT;
3,673.944 SIT,
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– skupina 9: 616.222,40 SIT; 453.438
SIT,
– skupina 10: 964.187,70 SIT; 586.872
SIT,
– skupina 11: 1,656.580,40 SIT;
1,222.775 SIT,
– skupina 12: 1,398.765 SIT; 915.899
SIT,
– skupina 13: 1,376.629,50 SIT;
1,083.611 SIT,
– skupina 14: 1,940.530,50 SIT;
1,880.830 SIT,
– skupina 15: 2,898.216,36 SIT;
2,707.855 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Št. 1/2/2001
Ob-62898
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.
3. Datum izbire: 20. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: RTG filmi in sredstva za razvijanje.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 80%,
– reference ponudnika 15%,
– boniteta 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Interexport Ljubljana
d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
20,801.107,20 SIT (20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,985.119,43 SIT, 20,627.764,64
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: 18. 1. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 0512/3-308/38p-01
Ob-62911
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. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1: briketi za pse I,
– sklop 2: briketi za pse II,
– sklop 3: briketi za pse III,
– sklop 4: konzerve za pse,
– sklop 5: testenine za pse,
– sklop 6: riž za pse,
– sklop 7: perutninsko meso za pse,

– sklop 8: drugo meso za pse,
– sklop 9: goveji vampi za pse,
– sklop 10: goltanci, meso za pse,
– sklop 11: kosti, hrustanci za pse,
– sklop 12: klobase za pse,
– sklop 13: olje za pse,
– sklop 14: ribe za pse,
– sklop 15: korenje za pse,
– sklop 16: peteršilj za pse,
– sklop 17: dietna hrana za pse,
– sklop 18: preventivna hrana za pse.
Kraj dobave: Oddelek za šolanje službenih psov, Zlatek 6, Podutik, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je glede na neuspeli javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo hrane za
pse, objavljen v Uradnem listu RS, št.
30-31/01, pod objavo št. 47653, in v skladu z 20. členom ZJN-1, pozval 17 kandidatov k sodelovanju v postopku s pogajanji
brez predhodne objave. Na poziv se je odzvalo 6 kandidatov, ki so pravočasno in pravilno predložili svoje ponudbe. Naročnik je
kandidate, katerih ponudbe so bile pravilne
pozval, da se udeležijo pogajanj, v skladu z
20. in 48. členom ZJN-1. Na poziv k pogajanjem so se odzvali vsi pozvani kandidati.
Pogajanja so potekala po merilih iz dokumentacije, in sicer: cena, dobavni rok, in
finančno stanje ponudnika.
Glede na navedeno, je naročnik izbral
kandidata, navedenega v 6. točki te objave.
Za sklopa 2 in 17 naročnik ni prejel nobene pravilne ponudbe, zato javno naročilo
za ta dva sklopa v skladu s 76. členom
ZJN-1 ni uspelo, in se postopek nadaljuje v
skladu z navodilom o postopku oddaje naročila male vrednosti, izdanim s strani Ministrstva za notranje zadeve na podlagi
125. člena ZJN-1.
Za sklope 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, in 16 naročnik ni prejel nobene ponudbe, zato javno naročilo za te sklope ni
uspelo in se postopek nadaljuje v skladu z
Navodilom o postopku oddaje naročila male vrednosti, izdanim s strani Ministrstva za
notranje zadeve na podlagi 125. člena
ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklopi 1, 3, 4: Long, Longar&CO.
d.n.o., Ul. Konrada Babnika 10, 1000 Ljubljana,
– sklop 5: Mlinotest d.d., Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina,
– sklop 6: Droga Portorož, Živilska industrija d.d., Obala 27, 6320 Portorož,
– sklop 18: BV&S d.o.o., Boštjan Vidmar, Stopiče 92, 8322 Stopiče,
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 3,089.665,20 SIT z DDV,
– sklop 3: 1,426.063,90 SIT z DDV,
– sklop 4: 833.328,10 SIT z DDV,
– sklop 5: 127.713,60 SIT z DDV,
– sklop 6: 159. 235,20 SIT z DDV,
– sklop 18: 750.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 3,089.665,20 SIT z DDV,
3,057.633,50 SIT z DDV,
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– sklop 3: 1,427.859,40 SIT z DDV,
1,426.063,90 SIT z DDV,
– sklop 4: vrednost edine pravilne ponudbe: 833.328,10 SIT z DDV,
– sklop 5: vrednost edine pravilne ponudbe: 127.713,60 SIT z DDV,
– sklop 6: vrednost edine pravilne ponudbe: 159.235,20 SIT z DDV,
– sklop 18: vrednost edine pravilne ponudbe: 750.000 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: oddaja naročila blaga za dobavo hrane za pse, je potekala po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi poziva
k sodelovanju št. 0512/3-308/38p-01, z
dne 13. 7. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 5/2001-1
Ob-62915
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu in v imenu in za
račun naročnikov, navedenih v navodilih ponudnikom.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 26. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme za
delovna mesta ter mrežne, komunikacijske in druge računalniške strojne
opreme, za potrebe naročnika in po pooblastilu naročnikov, navedenih v navodilih ponudnikom.
Kraj dobave: lokacije naročnikov v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– lastnosti opreme,
– dobavni in vzdrževalni pogoji.
Kot najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je izračunani količnik med skupno
ceno in drugimi merili najnižji. Za vsak razpisan sklop opreme je bil izbran najugodnejši kandidat.
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: 21.
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. 43-44/2001 z dne 1. 6. 2001,
Ob-49777, popravek Uradni list RS, št.
50/2001 z dne 15. 6. 2001, Ob-50667.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2001.
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Delilnik OMNM-5/2001-1
Uporabnik Oznaka opreme Opcije Kol
Ponudnik Blagovna znamka Model
Cena/kos Cena za celotno količino
MP, UIKS - GE, ZPZK Koper 01A A2 2 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
199.000,00 398.000,00
MDDSZ 01A A2,B2 78 Oria Computers
d.o.o. Wearnes Wearnes 201.000,00
15.678.000,00
MP, Državno tožilstvo RS 01A A2,B2,F1,I2,
Works/Word slo 115 Oria Computers
d.o.o. Wearnes Wearnes 232.000,00
26.680.000,00
MZZ 01A B2,B3,E1,F1, 3 leta WW garancija, zaradi poenotenja IBM 100 Simt
d.o.o. IBM Netvista A21 193.000,00
19.300.000,00
Uprava za pomorstvo 01A 2 Oria Computers
d.o.o.
Wearnes
Wearnes
176.000,00 352.000,00
Vlada RS, Kadrovska služba 01A 3 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
176.000,00 528.000,00
MG 01B A2 18 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
257.000,00
4.626.000,00
MOP 01B A2 25 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
257.000,00
6.425.000,00
SVEZ 01B A2,C3,F2,H,I2 25 Gorenje d.d.
Fujittsu Siemens Scenic L, i815, Philips
107B 256.885,00 6.422.125,00
MG 01B A2,G1 1 Gorenje d.d. Fujittsu Siemens Scenic T, i815, Philips 107B
287.489,00 287.489,00
Agencija za telekom. in radiofuzijo RS 01B
A3, H 12 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
293.000,00
3.516.000,00
Agencija za telekom. in radiofuzijo RS 01B
A3, H, G1 1 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
316.000,00
316.000,00
MKGP 01B A3,3*B3,C3,E2,I2,SCSI 2 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
337.000,00 674.000,00
Računsko sodišče RS 01B A3,B3 3 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
295.000,00 885.000,00
MOP 01B A3,B3,C3,D2,E3,G1 4 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
361.000,00 1.444.000,00
MOP 01B A3,B3,C3,D2,E3,G2,I2 1 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
414.000,00 414.000,00
MPr, Direkcija za železniški promet 01B
A3,D2 2 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
310.000,00
620.000,00
Varuh človekovih pravic 01B A3,E2,F1 3
Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 291.000,00 873.000,00
MP, UIKS - GE Pohorje, ZPZK Dob 01B
A3,G1 1 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
314.000,00
314.000,00
Urad za lokalno samoupravo 01B A3,G1 1
Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 314.000,00 314.000,00
MOP 01B A5 5 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
318.000,00
1.590.000,00

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
MZZ 01B A5,B3,E3,F1, 3 leta WW garancija, zaradi poenotenja IBM 10 Simt
d.o.o. IBM Netvista A40 395.000,00
3.950.000,00
MZ 01B A6 1 Gorenje d.d. Fujittsu Siemens Scenic T, i815, Philips 107B
379.623,00 379.623,00
MOP 01B A6,B3,C3,D2,E3,G1 1 Gorenje
d.d. Fujittsu Siemens Scenic T, i815,
Philips 107B 526.429,00 526.429,00
MOP 01B A6,B3,C3,D2,E3,G2 1 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
575.000,00 575.000,00
MID 01B A6,B3,D2,H,I2 2 Oria Computers
d.o.o. Wearnes Wearnes 495.000,00
990.000,00
CVI 01B A6,B3,G1,H 1 Gorenje d.d. Fujittsu Siemens Scenic T, i815, Philips
107B 478.912,00 478.912,00
Računsko sodišče RS 01B B3 2 Oria Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
262.000,00 524.000,00
Računsko sodišče RS 01B B3, prosto ISA
vgradno mesto 1 Unistar LC d.o.o.
DELL Optiplex 240+ 303.345,00
303.345,00
CVI 01B Brez monitorja, 3xB3 (skupaj
512MB) 8 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
203.000,00
1.624.000,00
Vlada RS, Generalni sekretariat 01B
C3,D2,G1 1 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
305.000,00
305.000,00
Vlada RS, Generalni sekretariat 01B
C3,D2,G1, prosto ISA vgradno mesto
1 Unistar LC d.o.o. DELL Optiplex 240+
364.047,00 364.047,00
MP, Državno tožilstvo RS 01B F1,I2, MS
Ofice 2000 SB 40 Oria Computers
d.o.o. Wearnes Wearnes 378.000,00
15.120.000,00
Vlada RS, Protokol RS 01B G1 2 Oria Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
281.000,00 562.000,00
MID 01B H,I2 8 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
269.000,00
2.152.000,00
MP, UIKS - GE Pohorje, ZPZK Dob 01B
Optični priključek na mrežni kartici 3
Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 316.000,00 948.000,00
Vlada RS, Generalni sekretariat 01B Prosto
ISA vgradno mesto 2 Unistar LC d.o.o.
DELL Optiplex 240+ 292.873,00
585.746,00
Vlada RS, Generalni sekretariat 01B Prosto
ISA vgradno mesto 1 Unistar LC d.o.o.
DELL Optiplex 240+ 292.873,00
292.873,00
MKGP 01B SCSI kontroler 4 Oria Computers
d.o.o.
Wearnes
Wearnes
269.000,00 1.076.000,00
CVI 01B 10 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
257.000,00
2.570.000,00
MDDSZ 01B 5 Oria Computers d.o.o.
Wearnes
Wearnes
257.000,00
1.285.000,00
MG, Urad za varstvo konkurence 01B 2
Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 257.000,00 514.000,00
MKGP 01B A6 33 Gorenje d.d. Fujitsu Siemens Scenic T, i815, Ph. 107B
379.623,00 12.527.559,00

MOP - Uprava RS za jedrsko varnost 01B 1
Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 257.000,00 257.000,00
MP, Državno pravobranilstvo RS 01B 15
Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 257.000,00 3.855.000,00
MP, UIKS - GE Pohorje, ZPZK Dob 01B 6
Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 257.000,00 1.542.000,00
MP, UIKS - GE Rinka, ZPMZKZ Celje 01B
2 Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 257.000,00 514.000,00
MP, UIKS - Radeške obrtne delavnice 01B
1 Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 257.000,00 257.000,00
MPr 01B 2 Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 257.000,00 514.000,00
MPr, Prometni inšpektorat 01B 4 Oria Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
257.000,00 1.028.000,00
1
MZ 01B 37 Oria Computers d.o.o. Wearnes
Wearnes 257.000,00 9.509.000,00
MZ, Urad za kemikalije 01B 5 Oria Computers
d.o.o.
Wearnes
Wearnes
257.000,00 1.285.000,00
Uprava za pomorstvo 01B 1 Oria Computers
d.o.o.
Wearnes
Wearnes
257.000,00 257.000,00
Urad za lokalno samoupravo 01B 5 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
257.000,00 1.285.000,00
Vlada RS, Generalni sekretariat 01B 33 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
257.000,00 8.481.000,00
Vlada RS, Generalni sekretariat 01B 12 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
257.000,00 3.084.000,00
Vlada RS, Kadrovska služba 01B 1 Oria
Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
257.000,00 257.000,00
Vlada RS, Protokol RS 01B 16 Oria Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
257.000,00 4.112.000,00
Vlada RS, SSSV 01B 14 Oria Computers
d.o.o. Wearnes Wearnes 257.000,00
3.598.000,00
MP Sodniki za prekrške 01D 160 Oria Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
276.000,00 44.160.000,00
MP Sodniki za prekrške 01E 20 Oria Computers d.o.o. Wearnes Wearnes
622.000,00 12.440.000,00
Računsko sodišče RS 02A A2 29 Gorenje
d.d. Fujittsu Siemens Lifebook 6597C
513.961,00 14.904.869,00
MOP 02A A2,B1,C3,D1,E3,H 1 Marand
d.o.o IBM ThinkPad A22m 576.720,11
576.720,11
Vlada RS, Generalni sekretariat 02A
A2,B2,C3,D2 12 Inea d.o.o. Toshiba
Satellite
1800-804
574.028,24
6.888.338,88
Agencija za telekom. in radiofuzijo RS 02A
B1 4 Inea d.o.o. Toshiba Satellite
1800-804 507.722,01 2.030.888,04
MID 02A B1,C2,E3,J2 6 Intertrade ITS d.d.
IBM ThinkPad A22m 533.274,70
3.199.648,20
MK 02A B1,D1,E1,E3,I1,I2,I3,J2,K1 2
Comtron d.o.o. IBM ThinkPad A22m
622.710,00 1.245.420,00
CVI 02A B1,D1,K1 1 Comtron d.o.o. IBM
ThinkPad
A22m
535.790,00
535.790,00
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CVI-UE 02A C1,D2 10 Inea d.o.o. Toshiba
Satellite
1800-804
418.252,28
4.182.522,80
Varuh človekovih pravic 02A C2,D1,E3,
(siva-svetla
tipkovnica-uporabnik
slabovidna oseba) 1 Gorenje d.d. Fujittsu Siemens Celsius Mobile A
767.074,00 767.074,00
MK 02A E1,E3,J2,I1 5 Marand d.o.o IBM
ThinkPad
A22m
595.502,78
2.977.513,90
MZ 02A E3,I1 2 Gorenje d.d. Fujittsu Siemens Lifebook 6597C 596.785,00
1.193.570,00
MK 02A E3,I1,J2,K1 4 Marand d.o.o IBM
ThinkPad
A22m
595.502,78
2.382.011,12
MKGP 02A F2,I1,I2 1 Gorenje d.d. Fujittsu
Siemens Lifebook 6597C 655.571,00
655.571,00
MDDSZ 02A 4 Gorenje d.d. Fujitsu Siemens Lifebook C6597 498.491,00
1.993.964,00
MG 02A 2 Gorenje d.d. Fujitsu Siemens
Lifebook
C6597
498.491,00
996.982,00
MKGP 02A 4 Gorenje d.d. Fujitsu Siemens
Lifebook
C6597
498.491,00
1.993.964,00
MOP - Uprava RS za jedrsko varnost 02A 1
Gorenje d.d. Fujitsu Siemens Lifebook
C6597 498.491,00 498.491,00
MP, Državno pravobranilstvo RS 02A 5
Gorenje d.d. Fujitsu Siemens Lifebook
C6597 498.491,00 2.492.455,00
MP, Državno tožilstvo RS 02A 20 Gorenje
d.d. Fujitsu Siemens Lifebook C6597
498.491,00 9.969.820,00
MPr, Prometni inšpektorat 02A 5 Gorenje
d.d. Fujitsu Siemens Lifebook C6597
498.491,00 2.492.455,00
Urad za lokalno samoupravo 02A 1 Gorenje
d.d. Fujitsu Siemens Lifebook C6597
498.491,00 498.491,00
Vlada RS, Generalni sekretariat 02A 3
Gorenje d.d. Fujitsu Siemens Lifebook
C6597 498.491,00 1.495.473,00
CVI 02A-a B1,C4,E3,D1,J2,K2,Podpora za
Wireless LAN 2 Unistar LC d.o.o. IBM
ThinkPad
A22p
775.892,00
1.551.784,00
CVI 02A-b B1,C4,E3,D1,J2,K1,Podpora za
Wireless LAN 4 Unistar LC d.o.o. IBM
ThinkPad
A22p
863.849,00
3.455.396,00
MID 02B 5 Unistar LC d.o.o. IBM IBM C3
85.190,00 425.950,00
MK 02B 2 Unistar LC d.o.o. IBM IBM C3
85.190,00 170.380,00
MOP - Uprava RS za jedrsko varnost 02B 1
Unistar LC d.o.o. IBM IBM C3
85.190,00 85.190,00
Vlada RS, Generalni sekretariat 02B 3 Unistar LC d.o.o. IBM IBM C3 85.190,00
255.570,00
MKGP 03B 1 Unistar LC d.o.o. Hansol
710P 52.650,00 52.650,00
MP Sodniki za prekrške 03B 50 Unistar LC
d.o.o. Hansol 710P 52.650,00
2.632.500,00
CVI 03B 1 Unistar LC d.o.o. Hansol 710P
52.650,00 52.650,00
MKGP 03C 1 Hermes Plus d.d. HP 92
71.603,46 71.603,46

MP, Državno tožilstvo RS 03D 1 PC Hand
d.o.o. Philips 201B10 199.087,00
199.087,00
MOP 03F 1 Hermes Plus d.d. HP L1720
198.549,83 198.549,83
MPr, Prometni inšpektorat 03F 4 Hermes Plus
d.d. HP L1720 198.549,83 794.199,32
CVI 03G 3 Comtron d.o.o. LG Flatron
882LE 252.900,00 758.700,00
CVI 04A 1 Repro d.o.o. Epson EMP-7600
1.659.942,90 1.659.942,90
MOP 04A 1 Repro d.o.o. Epson EMP-7600
1.659.942,90 1.659.942,90
MPr, Direkcija za železniški promet 04A 1
Repro d.o.o. Epson EMP-7600
1.659.942,90 1.659.942,90
MID 04B 1 Marand d.o.o Liesegang DV
1111 954.528,75 954.528,75
MK 04B 1 Marand d.o.o Liesegang DV
1111 954.528,75 954.528,75
MP, Državno pravobranilstvo RS 06A 10
Intertrade ITS d.d. AGFA e20 SnapScan
19.123,30 191.233,00
MP, UIKS - GE, ZPZK Koper 06A 1 Intertrade ITS d.d. AGFA e20 SnapScan
19.123,30 19.123,30
Urad za slovenski jezik 06A 1 Intertrade ITS
d.d. AGFA e20 SnapScan 19.123,30
19.123,30
2
Vlada RS, Generalni sekretariat 06A 1 Intertrade ITS d.d. AGFA e20 SnapScan
19.123,30 19.123,30
MK 06C 1 Intertrade ITS d.d. AGFA e40
SnapScan 32.427,50 32.427,50
MKGP 06C 1 Intertrade ITS d.d. AGFA e40
SnapScan 32.427,50 32.427,50
MK 06C A4 (za IMIS) 1 Gorenje d.d. Fujitsu
M3096EX
1.267.826,00
1.267.826,00
MP, UIKS - GE, ZPZK Koper 06C 1 Intertrade ITS d.d. AGFA e40 SnapScan
32.427,50 32.427,50
Vlada RS, Kadrovska služba 06C 1 Intertrade ITS d.d. AGFA e40 SnapScan
32.427,50 32.427,50
MOP 06X 1 Gorenje d.d. Fujitsu M3096EX
1.294.006,00 1.294.006,00
MP Sodniki za prekrške 07C 50 Unistar LC
d.o.o. Sphinx Aten Int. 7.289,00
364.450,00
Vlada RS, SSSV 07C 2 Unistar LC d.o.o.
Sphinx Aten Int. 7.289,00 14.578,00
Uprava za pomorstvo 07D 1 1 Unistar LC
d.o.o. Raritan CopusSwitsch 4
196.995,00 196.995,00
MKGP 10A 1 Avtotehna Biro d.o.o. Canon
Powershot A20 95.000,00 95.000,00
MPr, Direkcija za železniški promet 10A 1
Avtotehna Biro d.o.o. Canon Powershot
A20 95.000,00 95.000,00
MPr, Prometni inšpektorat 10A 2 Avtotehna
Biro d.o.o. Canon Powershot A20
95.000,00 190.000,00
MOP 13K 2 Nibble d.o.o. 3Com SS 3300
265.519,00 531.038,00
MP, Državno tožilstvo RS 13K 5 Nibble
d.o.o. 3Com SS 3300 265.519,00
1.327.595,00
Varuh človekovih pravic 13N2 1 Unistar LC
d.o.o. 3Com 3C17100 730.910,00
730.910,00
MP, Državno tožilstvo RS 13T 2 Nibble
d.o.o. 3Com 3C996-T 53.995,00
107.990,00
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MDDSZ 23A A1, SW2, SW4 1 Simt d.o.o.
IBM xSeries 220 1.420.000,00
1.420.000,00
MDDSZ 23A A1, SW2, SW5 1 Simt d.o.o.
IBM xSeries 220 1.537.000,00
1.537.000,00
MZZ 23A A1, W1 10 Marand d.o.o IBM
xSeries
220
778.316,58
7.783.165,80
MP Sodniki za prekrške 23A A1, Z1,V1 26
Unistar LC d.o.o. DELL PowerEdge
1400 808.745,00 21.027.370,00
Računsko sodišče RS 23A K1 1 Marand
d.o.o IBM xSeries 220 677.900,16
677.900,16
Vlada RS, Kadrovska služba 23A K1, SW3
1 Simt d.o.o. IBM xSeries 220
757.000,00 757.000,00
MPr, Direkcija za železniški promet 23A K1,
SW3 1 Simt d.o.o. IBM xSeries 220
757.000,00 757.000,00
MP, Državno pravobranilstvo RS 23A 1 Simt
d.o.o. IBM xSeries 220 590.000,00
590.000,00
MG 23B A2 1 Gorenje d.d. Fujittsu Siemens Primergy B210, monitor NEC
V52 1.549.499,00 1.549.499,00
CVI-UE 23B A2*,D1,M3,SW2 20 Oria Computers d.o.o. Gateway ALR Gateway
1.785.000,00 35.700.000,00
Uprava za pomorstvo 23B A2*,M2 1
Hermes Plus d.d. HP NetServer
LC2002 1.862.221,36 1.862.221,36
MPr, Direkcija za železniški promet 23B
A2,D1,H1,P1,M3,Z1,SW1 1 Gorenje
d.d. Fujittsu Siemens Primergy B210,
monitor NEC V52 2.501.618,00
2.501.618,00
MKGP 23B A2,D2,H1,M3,N2,Z1 1 Gorenje d.d. Fujittsu Siemens Primergy B210,
monitor NEC V52 1.946.483,00
1.946.483,00
MP, Državno tožilstvo RS 23B A2,D2,M3 1
Gorenje d.d. Fujittsu Siemens Primergy
B210, monitor NEC V52 1.751.680,00
1.751.680,00
Vlada RS, SSSV 23B A2,M2 1 Gorenje d.d.
Fujittsu Siemens Primergy B210, monitor
NEC V52 1.567.230,00 1.567.230,00
MID 23B A2,Z1 1 Gorenje d.d. Fujittsu Siemens Primergy B210, monitor NEC
V52 1.549.499,00 1.549.499,00
MK 23C A2,D1,H1,M3,N1 1 Hermes Plus
d.d.
HP
NetServer
LH3000
2.093.081,73 2.093.081,73
Računsko
sodišče
RS
23C
A2,D1,H1,M3,N1,P1, SW1 1 Marand
d.o.o IBM xSeries 240 2.975.079,40
2.975.079,40
Vlada RS, Kadrovska služba 23C
A2,D1,H1,M3,P1,R1, SW1 1 Marand
d.o.o IBM xSeries 240 2.995.401,62
2.995.401,62
MID 23C A2,D1,M3,P1,Z1 1 Hermes Plus
d.d.
HP
NetServer
LH3000
2.098.946,40 2.098.946,40
MID 23C A2,M3,P1,Z1 1 Hermes Plus d.d.
HP NetServer LH3000 2.020.359,73
2.020.359,73
MOP 23C A3,D2,H1,M4,N1,P1 1 Hermes
Plus d.d. HP NetServer LH3000
2.898.199,25 2.898.199,25
MPr 23C D2,M3,N1,P1 1 Intertrade ITS
d.d. IBM xSeries 240 1.460.272,80
1.460.272,80
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MP Sodniki za prekrške 23C M3, P1, D2,
A2, H1, Z1, N2 1 Marand d.o.o IBM
xSeries
240
2.407.331,85
2.407.331,85
Vlada RS, Generalni sekretariat 23C 1 Marand d.o.o IBM xSeries 240
1.178.381,14 1.178.381,14
MP Sodniki za prekrške 23T 60 Comtron
d.o.o. HP JetDirect 170X 40.032,68
2.401.960,80
CVI-UE 32A 20 Unistar LC d.o.o. IMV Match
1000 88.950,00 1.779.000,00
MZ 32A 1 Unistar LC d.o.o. IMV Match
1001 88.950,00 88.950,00
MID 32B 2 Socomec Sicon UPS d.o.o.
Socomec Sicon Plurys 1000VA
152.760,30 305.520,60
MK 32B 1 Socomec Sicon UPS d.o.o. Socomes
Sicon
Plurys
1000VA
152.760,30 152.760,30
MKGP 32B 1 Socomec Sicon UPS d.o.o.
Socomes Sicon Plurys 1000VA
152.760,30 152.760,30
MKGP 32F 1 Nil d.o.o. Invens Power Syst
IPS 267.088,93 267.088,93
MP Sodniki za prekrške 32I 12 Socomec
Sicon UPS d.o.o. Socomec Sicon
Plurys
2000VA
354.141,60
4.249.699,20
3
Tiskalniki OMNM-5/2001-1
Uporabnik Oznaka opreme Opcije Kol.
Ponudnik Blagovna znamka Model
Cena/kos Cena za cel. količino
MKGP 05A 2 Repro d.o.o. Epson LQ 578
112.628,70 225.257,40
MP, UIKS - GE Rinka, ZPMZKZ Celje 05A
2 Repro d.o.o. Epson LQ 579
112.628,70 225.257,40
MP, UIKS - GE, ZPZK Koper 05C 1 Repro
d.o.o. Epson Stylus Color 680
46.552,80 46.552,80
MK 05D 1 Avtotehna Biro d.o.o. Canon
S6300 112.990,00 112.990,00
MKGP 05D 1 Avtotehna Biro d.o.o. Canon
S6300 112.990,00 112.990,00
Vlada RS, Generalni sekretariat 05D 1 Avtotehna Biro d.o.o. Canon S6300
112.990,00 112.990,00
Računsko sodišče RS 05E A2 1 Repro
d.o.o. Epson Stylus Color 980
163.744,00 163.744,00
MP, Državno pravobranilstvo RS 05F B1 5
Repro d.o.o. Epson EPL-5800
163.101,40 815.507,00
Vlada RS, Generalni sekretariat 05F B1 3
Repro d.o.o. Epson EPL-5800
163.101,40 489.304,20
MP, Državno tožilstvo RS 05F Kodna tabela
437, gonilniki za DOS 15 Repro d.o.o.
Epson
EPL-5800
113.204,70
1.698.070,50
Vlada RS, Generalni sekretariat 05F
Mo.nost izpisa na ovoje 1 Comtron
d.o.o. HP LJ 1200N 98.357,47
98.357,47
MG 05F zaradi poenotja HP 6 Comtron
d.o.o. HP LJ 1200N 98.357,47
590.144,82
MZ, Urad za kemikalije 05F 1 Repro d.o.o.
Epson
EPL-5800L
81.550,70
81.550,70
SVEZ 05F 4 Repro d.o.o. Epson
EPL-5800L 81.550,70 326.202,80
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Uprava za pomorstvo 05F 1 Repro d.o.o.
Epson
EPL-5800L
81.550,70
81.550,70
Vlada RS, Generalni sekretariat 05F 7 Repro
d.o.o.
Epson
EPL-5800L
81.550,70 570.854,90
Vlada RS, Generalni sekretariat 05F 6 Repro
d.o.o.
Epson
EPL-5800L
81.550,70 489.304,20
MDDSZ 05G B1 13 Repro d.o.o. Epson
EPL-N2050
242.679,10
3.154.828,30
MKGP 05G B1 1 Repro d.o.o. Epson
EPL-N2050 242.679,10 242.679,10
MPr, Prometni inšpektorat 05G B1 3 Repro
d.o.o. Epson EPL-N2050 242.679,10
728.037,30
MOP
05G
B1,B2,B4,B5(+24MB),B7(45str./min)
1 Intertrade ITS d.d. Lexmark W820
DN 1.101.630,60 1.101.630,60
MK 05G B1,B4,B5(+16MB),B7(32str/min)
1 Marand d.o.o HP LaserJet 8150 DN
996.242,27 996.242,27
Uprava za pomorstvo 05G B1,B4,B5
(+16MB),B7(32str/min) 1 Marand
d.o.o HP LaserJet 8150 DN
996.242,27 996.242,27
Vlada RS, SSSV 05G B1,B4,B5(+8MB) 4
PC Hand d.o.o. HP LJ 2200DN
252.327,60 1.009.310,40
Uprava
za
pomorstvo
05G
B1,B4,B5(+8MB) 1 PC Hand d.o.o. HP
LJ 2200DN 252.327,60 252.327,60
MK 05G B1,B4,B5(+8MB) 1 PC Hand
d.o.o. HP LJ 2200DN 252.327,60
252.327,60
MPr, Direkcija za železniški promet 05G
B1,B5 (+8MB),B7(18str./min) 1 Comtron d.o.o. HP LJ 2200DN 283.189,59
283.189,59
Vlada RS, Generalni sekretariat 05G
B1,B5(+24Mb),B7(32str./min) 4 PC
Hand d.o.o. HP LJ 8150N 673.105,65
2.692.422,60
MG 05G B1,B5,B7 2 PC Hand d.o.o. HP
LJ 2200 DN 252.327,60 504.655,20
Vlada RS, Generalni sekretariat 05G
B1,B5(+8MB),B7(32str/min) 1 PC
Hand d.o.o. HP LJ 8150N 673.105,65
673.105,65
MK 05G B1,B6 2 PC Hand d.o.o. HP LJ
4100N 479.308,20 958.616,40
MDDSZ 05G B1,B7(32str/min) 20 PC
Hand d.o.o. HP LJ 8150N 673.105,65
13.462.113,00
MZZ 05G B4,B7(18str/min), zaradi poenotenja HP 20 Unistar LC d.o.o. HP
LaserJet
2200D
190.842,00
3.816.840,00
Agencija za telekom. in radiofuzijo RS 05G
1 PC Hand d.o.o. HP LJ 2200D
201.752,60 201.752,60
MDDSZ 05G 5 PC Hand d.o.o. HP LJ
2200D 201.752,60 1.008.763,00
MK 05G 1 PC Hand d.o.o. HP LJ 2200D
201.752,60 201.752,60
MKGP 05G 27 PC Hand d.o.o. HP LJ
2200D 201.752,60 5.447.320,20
MPr, Direkcija za železniški promet 05G 2
PC Hand d.o.o. HP LJ 2200D
201.752,60 403.505,20
Varuh človekovih pravic 05G 3 PC Hand
d.o.o. HP LJ 2200D 201.752,60
605.257,80

Vlada RS, SSSV 05G 3 PC Hand d.o.o. HP
LJ 2200D 201.752,60 605.257,80
MP Sodniki za prekrške 05H B1 1 Marand
d.o.o HP LaserJet 4550 N 706.794,67
706.794,67
MPr, Direkcija za železniški promet 05H B1
1 Marand d.o.o HP LaserJet 4550 N
706.794,67 706.794,67
MG 05H B1,B5(32MB),zaradi poenotenja
HP 1 Marand d.o.o HP LaserJet 4550
N 706.794,67 706.794,67
MOP - Uprava RS za jedrsko varnost 05J
B1 1 Repro d.o.o. Epson EPL-N2750
514.556,00 514.556,00
SVEZ 05J B1,B2,B3,B4 1 Unistar LC d.o.o.
HP
LJ
5000DN
648.278,00
648.278,00
MPr, Prometni inšpektorat 05K 1 Avtotehna
Biro d.o.o. Canon BJC-85 57.900,00
57.900,00
MP Sodniki za prekrške 05L 55 Repro
d.o.o. Epson LQ-580 112.628,70
6.194.578,50
CVI-UE 05M Projekt UE - zaradi poenotja
Olivetti PR50 20 Optima d.o.o. Olivetti
PR2-D10
367.714,76
7.354.295,20
MP Sodniki za prekrške 05N 10 Repro
d.o.o. Epson FX-2180 209.909,70
2.099.097,00
MP Sodniki za prekrške 05O 200 Gambit
Trade d.o.o. Brother HL-1650
158.826,61 31.765.322,00
Center Vlade RS za informatiko
Št. 5/2001-2
Ob-62916
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 5. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: računalniška strojna oprema-centralni sistem za elektronsko pošto. Opremo je potrebno v ponujenem
roku dobaviti in instalirati na lokaciji
naročnika, usposabljanje pa opraviti v
dogovoru z naročnikom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– lastnosti opreme,
– dobavni in vzdrževalni pogoji.
Kot najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je izračunani količnik med skupno
ceno in drugimi merili najnižji. Razpisan je
bil le en sklop opreme in zanj je bil izbran
najugodnejši kandidat.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand d.o.o., Cesta
v Mestni log 55, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
93,648.663,94 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,568.040,69 SIT, 92,262.403,45
SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka:
Uradni list RS, št. 43-44/2001 z dne 1. 6.
2001, Ob-49777, popravek Uradni list
RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001,
Ob-50667.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 5/2001-3
Ob-62917
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu in v imenu in za
račun naročnikov, navedenih v navodilih ponudnikom.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si, spletne strani: http://
www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 5. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme za
delovna mesta ter mrežne, komunikacijske in druge računalniške strojne
opreme, za potrebe naročnika in po pooblastilu naročnikov, navedenih v navodilih ponudnikom.
Kraj dobave: lokacije naročnikov v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– lastnosti opreme,
– dobavni in vzdrževalni pogoji.
Kot najugodnejša ponudba je bila za vsako vrsto razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je izračunani količnik med skupno
ceno in drugimi merili najnižji. Za vsak razpisan sklop opreme je bil izbran najugodnejši kandidat.
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: 3.
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. 43-44/2001 z dne 1. 6. 2001,
Ob-49777, popravek Uradni list RS, št.
50/2001 z dne 15. 6. 2001, Ob-50667.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2001.
Delilnik OMNM-5/2001-P3
Uporabnik Oznaka opreme Opcije Vrsta
opreme Kol Ponudnik Blagovna znamka Model Cena/kos Cena za celotno
količino
CVI 02A a Standardni prenosni računalnik
2 ITS Intertrade d.d. IBM ThinkPad
A22p 817.970,00 SIT 1.635.940,00
SIT

CVI 02C žepni računalnik 7 SRC.SI d.o.o.
Compaq IPAQ 3660 276.913,00 SIT
1.938.391,00 SIT
CVI 03G LCD Zaslon 3 ITS Intertrade d.d.
IBM
T84H
319.907,00
SIT
959.721,00 SIT
MP, Sodniki za prekrške 07E Preklopnik
ročni VGA 50 Oria Computers d.o.o.
Waitec-ATEN
19.000,00
SIT
950.000,00 SIT
MK 07H Preklopnik avtomatski VGA 1 Oria
Computers
d.o.o.
Waitec-ATEN
59.000,00 SIT 59.000,00 SIT
MPR 07H Preklopnik avtomatski VGA 1 Oria
Computers
d.o.o.
Waitec-ATEN
59.000,00 SIT 59.000,00 SIT
MPR - direkcija za železniški promet 07H
Preklopnik avtomatski VGA 1 Oria Computers d.o.o. Waitec-ATEN 59.000,00
SIT 59.000,00 SIT
CVI 11A Brezžična miška 3 Oria Computers
d.o.o.
Logitech
8.600,00
SIT
25.800,00 SIT
Center Vlade RS za informatiko
Št. 10/2002
Ob-62943
1. Naročnik: Zdravsteni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,
3320 Velenje, tel. 03/89-95-400, telefaks
03/58-69-039.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: reševalno vozilo kombi verzije s polpovišano streho, 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena in plačilni pogoji 79 točk,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč
21 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: javno naročilo se ne
odda nobenemu dobavitelju.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
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: 14. 1. 2002.
Zdravstveni dom Velenje
Št. 0512/3-308/66-01
Ob-62974
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: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava naprav za ugotavljanje verodostojnosti dokumentov docubox in docutest:
– sklop 1: naprave za ugotavljanje verodostojnosti dokumentov docubox; 3 kosi,
– sklop 2: naprave za ugotvaljanje verodostojnosti dokumentov docutest; 24 kosov.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na poziv ko sodelovanju se
je od dveh kandidatov odzval en kandidat.
Kandidat je svojo ponudbo predložili pravočasno in pravilno opremljeno. Ponudba kandidata je za oba sklopa pravilna in primerna.
Naročnik je ponudbo ocenil na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba in
vseh podmeril: cena, garancijski rok, rok
odprave napake, finančno stanje ponudnika
ter javno naročilo oddal kandidatu navedenemu v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: naprave za ugotavljanje verodostojnosti dokumentov docubox in
– sklop 2: naprave za ugotavljanje verodostojnosti dokumentov docutest; LAB
Commerce d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za oba sklopa je 34,545.210 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 7,585.482,45 SIT z DDV,
6,958.697,55 SIT z DDV;
– sklop 2: 556.815,28 SIT z DDV,
526.967,70 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan dne 1. 10. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 003
Ob-62979
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/532-10-10, telefaks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
14. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj
dobave: aparat za urodinamske preiskave.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: na javni razpis sta
prispeli dve ponudbi od katerih je bila
samo ena pravilna, zato javni razpis v
skladu s 1. odstavkom 76. člena ZZJ-1, ni
uspel.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v UR RS,
št. 93 z dne 23. 11. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2002.
Splošna bolnišnica
Murska Sobota
Št. 11/2002
Ob-62983
1. Naročnik: Lambrechtov dom Slov.Konjice.
2. Naslov naročnika: Šolska 4, 3210
Slovenske Konjice.
3. Datum izbire: 13. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila, material za prehrano in čistila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Skupina A/1 - sadje in zelenjava: Mercator-SVS,Rogozniška 8, Ptuj;
A/2 - meso in mesni izdelki: Mesarija
Strašek, Mestni trg 11, Slov.Konjice;
A/3 - perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj, Potrčeva c.10 Ptuj;
A/3 - splošno prehrambeno blago: Mercator-SVS, Rogozniška 8, Ptuj;
A/5 - jajca: Šraj Jože, Čadramska vas
19, Poljčane;
A/6 - kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo: Pekarna Boč, Koren Peter
s.p., Zbelovo;
A/7 - mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne obrat Maribor, Osojnikova 5,
Maribor;
A/8 - zamrznjena zelenjava, ribe in drugi
izdelki: Ledo d.o.o., Brničeva 29, Ljubljana;
B/1-pralna sredstva: Dentacom d.o.o.,
Efenkova 61, Velenje;
B/2 - pomivalna sredstva: Vafra commerce d.o.o. Griže 125,Griže;
B/3 - ostala čistila in sredstva za osebno
higieno: Vafra commerce d.o.o. Griže 125,
Griže;
B/4 - papirna galanterija: Chemo d.d.
Ljubljana, Mestni log 90, Ljubljana;
B/5 - nega in vzdrževanje tal: Vafra commerce d.o.o. Griže 125, Griže .
7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
A/1 - sadje in zelenjava: 3,059.850 SIT;
A/2 - meso in mesni izdelki: 6,973.670
SIT;
A/3 - perutnina in perutninski izdelki:
2,141.960;
A/4 - splošno prehrambeno blago:
6,943.389,52 SIT;
A/5 - jajca: 521.550 SIT;
A/6 - kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo: 1,726.489,60;
A/7 - mleko in mlečni izdelki:
3,986.912,60 SIT;
A/8 - zamrznjena zelenjava,ribe in drugi
izdelki: 729.993 SIT;
B/1 - pralna sredstva: 846.923,40 SIT;
B/2 - pomivalna sredstva: 311.376,90
SIT;
B/3 - ostala čistila in sredstva za osebno
higieno: 690.193,12 SIT;
B/4 - papirna galanterija: 571.116,80
SIT;
B/5 - nega in vzdrževanje tal:
362.658,76 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po skupinah:
A/1 - sadje in zelenjava: 4,730.292 SIT,
3,059.850 SIT;
A/2 - meso in mesni izdelki: 7,183.146
SIT, 6,973.670 SIT;
A/3 - perutnina in perutninski izdelki:
2,266.912 SIT, 2,141.960 SIT;
A/4 - splošno prehrambeno blago:
7,299.478,50 SIT, 6,943.389,52 SIT;
A/5 - jajca: 603.900 SIT, 521.550 SIT;
A/6 - kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže
pecivo:
1,876.416,24
SIT,
1,726.489,60;
A/7 - mleko in mlečni izdelki: 4,154.673
SIT, 3,986.912,60 SIT;
A/8 - zamrznjena zelenjava,ribe in drugi
izdelki: 1,077.791,60 SIT, 729.993 SIT;
B/1 - pralna sredstva: 2,109.792,80
SIT, 846.923,40 SIT;
B/2 - pomivalna sredstva: 575.566,94
SIT, 311.376,90 SIT;
B/3 - ostala čistila in sredstva za osebno
higieno: 952.984 SIT, 690.193,12 SIT;
B/4 - papirna galanterija: 908.695,90
SIT, 571.116,80 SIT;
B/5 - nega in vzdrževanje tal:
705.044,90 SIT, 362.658,76 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 1. 2002 .
Lambrechtov dom
Slovenske Konjice
Št. 8102/9
Ob-63009
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 12. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža optičnega kabelskega sistema za objekt DV 2x110 kV
Fala-Pekre.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d.,
Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,318.094 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,409.641,30 SIT, 5,318.094 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis objavljen v Uradnem listu
RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 205/2002-9
Ob-63010
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.

2. Naslov naročnika: Ponoviška cesta
15, Litija.
3. Datum izbire: 14. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, 800.000
litrov, Litija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 62,632.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 65,960.000 SIT, 62,632.000 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: 21. 1. 2002.
Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija d.o.o.
Št. 41/01
Ob-63012
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-29-473, faks
01/23-17-831.
3. Datum izbire: 21. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izvedba dodatnih in večdel pri nabavi
pohištva, pisarniške opreme, računalniške opreme, opreme skladišč... za poslovno servisni objekt JP VO-KA za sklop
A - pohištvo (stoli, mize, omare, dopolnilna
pisarniška oprema, ostala vgrajena in mobilna oprema, posamična oprema).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,850.320
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: med opremljanjem objekta sta naročnik in izvajalec ugotovila potrebo po izvedbi dodatnih in večdel, ki niso bila vključena v prvotno dodeljenem javnem naročilu, vendar so potrebna za izvedbo naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija
d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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. 168/02
Ob-62781
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 20. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: nepredvidena dodatna
gradbena in obrtniška dela za izgradnjo
DCV v stari mestni elektrarni v Ljubljani.
Kraj izvedbe razpisanih del je stara mestna elektrarna v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (7. točka 110. člena ZJN-1).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMOS, investicijske gradnje, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,200.148,47
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 16,704.128 SIT
(brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,200.148,47 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: med izgradnjo DCV v stari mestni
elektrarni je prišlo do nepredvidenih okoliščin, ki so pogojevala nepredvidena dodatna dela.
Dela sicer niso bila vključena v prvotnem projektu in v javnem naročilu, so pa
potrebna za izvedbo naročila, pod pogojem, da se naročilo odda izvajalcu, ki izvaja
prvotno naročilo, to je podjetje IMOS, investicijske gradnje, d.d. Skladno z navedenim, se je naročnik odločil za uporabo
7. točke 110. člena ZJN-1 (Ur. l. RS, št.
39/01).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 14. 1. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 64000-0003/01
Ob-62812
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-85.
3. Datum izbire: 28. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvajanje gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del pri gradnji nove centralne šole OŠ Stična.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ocenjevanje ponudb na podlagi meril: najnižja ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost. Izbrana je
ponudba, ki je prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Imos Inženiring d.d. Ljubljana, Linhartova 13, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
933,157.353,98 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 885,578.398,20 SIT; 1,255.699,31
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bila objavljena.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 41-42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27521.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Občina Ivančna Gorica
Ob-62826
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Mestne
občine Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 6, 6000
Koper.
3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: prenova dela pritličja
stavbe na Verdijevi 10 v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najcenejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GEOIT d.o.o., Kolomban
37, Ankaran.
7. Pogodbena vrednost: 9,991.031,75
tolarjev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,593.632 tolarjev, 9,991.031,75 tolarjev.
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: 16. 1. 2002.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Ob-62840
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel.
04/275-10-00, faks 04/275-10-20.
3. Datum izbire: 7. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: predmet izvedbe je rekonstrukcija Belske ceste in izvedba kanalizacije za NN omrežje in javne razsvetljave v dolžini 980 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kot merila pri izbiri najugodnejšega ponudnika so se upoštevala: cena 60, reference 15 in plačilni pogoji 25
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točk. Za izvedbo je bil izbran ponudnik, ki je
dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj,
d.d., Jezerska c. 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 71,854.311
SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,188.170,82 SIT, 71,854.311 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: 17. 1. 2002.
Občina Preddvor
Št. 110102/9/LM
Ob-62874
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana,telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 11. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: demontaža in rušenje
obstoječega DV, gradbena dela za DV,
montaža jeklenih konstrukciju in elektromontažna dela z montažo OPGW za
objekt DV 2x110 kV Fala - Pekre.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(67%), plačilni pogoji (3%), reference ponudnika za tovrstna dela (15%), reference podizvajalca za gradbena dela (5%), reference
podizvajalca za montažo jeklenih konstrukcij (5%), reference podizvajalca za elektromontažna dela (5%), odprti postopek.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C&G, Riharjeva 38, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
153,214.714,69 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 59,391.542,44 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najnižje ponudbe
153,214.714,69 SIT, vrednost najvišje ponudbe 193,730.375,08 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001,
Ob-43382.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Ob-62953
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. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova voziščne kon-
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strukcije na odseku AC A1 0654 Logatec - Unec od km 7,100 do km 5,800.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
pondunika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper,
Ulica15. maja 14, 6000 Koper.
7. Pogodbena
vrednost:
51,563.803,37 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
78,861.673,66
SIT,
51,563.803,37 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: 18. 1. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 40/2001
Ob-63013
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-29-473, faks
01/23-17-831.
3. Datum izbire: 21. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda in
kanalizacije v podaljšku Koprske ceste
do Jamove ceste.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 40,843.905,06
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Mestna občina Ljubljana, oddelek
za javne službe in promet, Trg MBD 7,
1000 Ljubljana nas je z dopisom z dne
18. 10. 2001 obvestil, da je zaradi enostavnejše koordinacije del z javnim naročilom JN 01/321603, 402-210/01-7 z dne
14. 9. 2001 razpisal in izbral najugodnejšega izvajalca del za gradnjo vodovoda
in kanalizacije na tem odseku. Kot najugodnejši izvajalec je bilo izbrano podjetje Hidrotehnik d.d., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 1. 2002.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija
d.o.o.
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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
Ob-62805
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova ulica
12, 8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450,
faks 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 20. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba revizije računskih izkazov in revizije namenskosti, učinkovitosti in smotrnosti
porabe proračunskih sredstev javnega
podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
za leto 2002 z možnostjo podaljšanja
do leta 2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena storitve (80 točk), reference ponudnika (20 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: EPIS d.o.o. Celje, Glavni
trg 15, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 1,769.530
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,023.000 SIT in 1,769.530 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: 17. 1. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 040/2001
Ob-62815
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 15. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje inženirskih storitev za NE Krško za leta
2002, 2003, 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: podjetje SIPRO Inženiring, d.o.o., Krško, deluje samostojno in
zaposluje ljudi, ki so ustrezno kvalificirani
in imajo vrsto let izkušenj pri opravljanju
specifičnih inženirskih storitev za NE
Krško, so pa tudi dodatno usposobljeni in
imajo opravljene specifične tečaje za NE
Krško. Podjetje je tudi registrirano pri
Inženirski zborici Slovenije, uvrščeno je na
QA listo odobrenih dobaviteljev za
opravljanje storitev v NE Krško in ima
sklenjeno pogodbo o sodelovanju z ameriškim originalnim projektantom elektrarne
PARSONS-Power.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sipro Inženiring, d.o.o,
Krško, C.K.Ž. 135c, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 450,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 450,000.000 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: 18. 1. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 038/2001
Ob-62816
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 15. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje tehničnega svetovanja in ostalih inženirskih storitev za NE Krško za leta 2002,
2003 in 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: IBE, d.d., Ljubljana, je v
času izgradnje jedrske elektrarne Krško projektiralo precejšen del tehnoloških sistemov
iz “domačega” obsega, izdeloval je nostrifikacijske pakete za vse projekte iz okvira
Westinghous-ove pogodbe, poleg tega pa
je znanje in usposobljenost kadrov iz tega
obdobja ključnega pomena za nadaljevanje
projektov iz specifičnega področja jedrske
tehnologije. Zaposleni delavci IBE-ja so za
področje projektiranja in inženiringa še dodatno usposobljeni za izvajanje storitev za
NE Krško, obvladujejo pa seveda tudi glavna področja (odlagališča in komprimiranje
jedrskih odpadkov, protipožarni sistemi in
tehnično varovanje), ki so ključnega pomena v NE Krško.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 450,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 450,000.000 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: 18. 1. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 39/2001
Ob-62818
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
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3. Datum izbire: 15. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
projektantskih storitev za NE Krško za
2002, 2003 in 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: podjetje Nukel, d.o.o., Krško, je naslednik skupine inženirjev in tehnikov, ki že od leta 1982 delujejo na projektih
za NE Krško. V obdobju od 1982, leta pa
vse do danes je bilo tako izdelano za NE
Krško okoli 290 različnih projektov in
ključ-v-roke poslov. Podjetje je tudi na seznamu kvalificiranih dobaviteljev za NE Krško, ima certifikat ISO 9001, je član FIDIC
združenja konzultantov in je na seznamu kvalificiranih dobaviteljev storitev za svetovne
firme na področju jedrske tehnologije (Westinghouse, Siemens). Zaposleni delavci so
usposobljeni za specifična dela projektiranja, inženiringa in ostalih storitev za dela na
NE Krško.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NUKEL, d.o.o., Gubčeva
2, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 450,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 450,000.000 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: 18. 1. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 47/141/2002
Ob-62876
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32,
tel. 01/474-24-33.
3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR in PZI
za zamenjavo VN opreme za objekte
RTP Divača, RTP Cerkno, RTP Beričevo,
RTP Podlog in RTP Cirkovce (po prilogi
1 A, kat. 1, ZJN-1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena cena 65%,
– s strani naročnikov potrjene reference
10%,
– zagotavljanje kvalitete 10%,
– rok izvedbe 5%,
– ISO standard 5%,
– plačilni pogoji 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE d.d.Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana; Korona d.d. Vojkova 63,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– RTP Divača 23,603.412 SIT;
– RTP Cerkno 22,169.700 SIT;
– RTP Podlog 25,751.362 SIT;
– RTP Cirkovce: 33,028.688 SIT;
– RTP Beričevo: 19,173.756 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: samo pri RTP Cerkno 4,760.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: upoštevale so se ponudbe za vsak RTP
posebej.
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: 18. 1. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Ob-62877
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
3. Datum izbire: 3. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: najem
17.500 m3 rezervoarskega prostora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nafta Lendava d.o.o., Rudarska 1, 6220 Lendava.
7. Pogodbena vrednost: 75,350.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji po 20. členu ZJN-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: 17. 1. 2002.
Zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov Ljubljana
Ob-62878
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. J.
Oražma.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, 1310
Ribnica, tel. 01/837-22-00.
3. Datum izbire: 20. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi dializnih bolnikov v obdobju januar-december 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 90%,
– reference 5%,
– vozni park 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Herbby d.o.o., Grič c.
IV./6, 1310 Ribnica.
7. Pogodbena vrednost: 7,810.300
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,882.000 SIT, 7,810.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 1. 2002.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica
Št. 10/2002
Ob-62944
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,
3320 Velenje, tel. 03/89-95-400, telefaks
03/58-69-039.
3. Datum izbire: 28. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: priloga IB, št.
kategorije 25, zdravstvene in socialne
storitve: zobotehnične storitve (standardne in nadstandardne).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena točke za standarde storitve 90
točk,
– reference ponudnika 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Zasebni zobotehnični laboratorij, Karl
Tajnšek, Velenje,
– Zasebni zobotehnični laboratorij, Stojiša Aničič, Velenje,
– Zasebni zdravstveni delavec, Jaroslava Tesovnik, Velenje,
– Zasebni zobotehnični laboratorij, Božica Junačko, Velenje,
– Zasebni zobotehnični laboratorij, Alenka Šmon, Velenje,
– Zasebni zobotehnični laboratorij, Ivana Navodnik, Velenje,
– Zasebni zobotehnični laboratorij, Ingrid
Horvat, Velenje,
– Zasebni zobotehnični laboratorij, Suzana Potočnik, Velenje.
7. Pogodbena vrednost: ni točno definirana, odvisna je od količine storitev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
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: /
Zdravstveni dom Velenje
Št. 16/2001
Ob-62975
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/244-11-96, faks
01/244-12-68.
3. Datum izbire: 28. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
premoženja, interesov in oseb na področju srednjega šolstva v lasti države.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna ponudbena zavarovalna premija vključno s 6,5 odstotnim PDZP za celotno razpisano zavarovalno obdobje navedeno v razpisnem
obrazcu št. 02.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav,
d.d., Miklošičeva c. 19, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 500,487.032
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: Adriatic Zavarovalna družba, d.d. v
znesku 730,860.591 SIT, Zavarovalnica Triglav, d.d. v znesku 500,487.032 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. 80 z dne 12. 10.
2001 in 91 z dne 16. 11. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
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selnosti, obmejno ali drugo varovano območje, vključenost projekta v širše celovite programe);
– tržni in ekonomski elementi projekta
(tržni elementi projekta, konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev, ocena finančne
uspešnosti projekta, interna stopnja donosnosti projekta);
– izvedljivost investicije (kreditna sposobnost investitorja, boniteta investitorja, ekološka ustreznost investicije, ocena organizacijske sposobnosti investitorja).
Uporaba meril:
– regionalni vidik lokacije investiranja
predstavlja 55% vrednosti ocene;
– tržni in ekonomski elementi projekta
predstavljajo 25% vrednosti ocene in
– izvedljivost investicije predstavlja 20%
vrednosti ocene.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega področja,
Ribnica
Popravek

Javni razpisi
Št. 10/2002

Ob-62806
Popravek
V Javnem razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov, ki
se izvajajo na razvojno omejevanih območjih, objavljenem v Ur. l. RS, št. 78 z dne
5. 10. 2001, Ob-56096 se v naslednjih točkah besedilo pravilno glasi:
– v točki II. Pogoji za dodelitev in v podtočki 1. Namen dodeljevanja sredstev prvi
stavek prvega odstavka pravilno glasi:
“Podpore so namenjene sofinanciranju
začetnih investicijskih projektov podjetniškega značaja, ki se izvajajo na določenih območjih s posebnimi razvojnimi problemi
(Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi – Ur. l.
RS, št. 59/00).“
– v podtočki 3. Pogoji prvi stavek pravilno glasi:
“Projekt bo s strani javnega sklada sofinanciran v višini do 40% upravičenih stroškov investicijske vrednosti, pri čemer se
upravičeni stroški nanašajo na vlaganja v
osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema, infrastruktura).“
Za prvim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Projekt, v katerega se sofinancira, mora ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije.“
– v točki IV. Finančni pogoji doda nova
peta podtočka, ki se glasi:
“Prejemnik spodbud mora prispevati najmanj 25% začetne investicije v obliki lastnih
sredstev (dokazilo o zagotavljanju lastnega
deleža sredstev). Prejemnik spodbud mora
podati izjavo, da ni prejel sredstev oziroma
koliko sredstev je že prejel za isti namen iz
kakšnega drugega javnega vira.“
– v točki VI. Merila za izbor prvi in drugi
odstavek pravilno glasita:
Merila za izbor:
– regionalni vidik lokacije investiranja (stopnja ogroženosti območja, stopnja brezpo-

Ob-62913
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
cesta 160, 1000 Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
2 z dne 11. 1. 2002.
V objavljenem javnem razpisu se spremeni besedilo v 2. členu poglavja VI. Vsebina
vloge, točka B, sedma alinea tako, da se ta
na novo glasi:
“Soglasje pristojne veterinarske službe o skladnosti s predpisanimi zahtevami na veterinarsko sanitarnem področju.“
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Popravek javnega razpisa predstavlja odpravo administrativne napake in ne pomeni
spremembo vsebine javnega razpisa.
Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-62985
Napoved razpisa za donacijsko shemo
Naslov: Skupni ekonomski prostor
1. Postopek: Phare / Donacijska shema.
2. Program: Phare CBC Slovenija – Madžarska 2001.
3. Financiranje: finančni memorandum
SI.01.09.01.
4. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.
5. Opis projekta: donacije bodo namenjene: 1. Izboljšanju sodelovanja med podjetji v prekomejni regiji: a. ustanovitev mešanih
podjetij, zadrug, dobavnih verig in konzorcijev; b. priprava skupnih poslovnih in marketinških načrtov; c. razvoj novih proizvodov; d.
razvoj skupnih marketinških storitev z uporabo informacijske tehnologije; in 2. Razvoju
človeških virov: a. vzpostavitev prekomejnih
mrež za zaposlovanje in izmenjavo informa-

cij; b. spodbujanje sodelovanja prekomejnih
izobraževalnih institucij; c. razvoj izobraževalnih programov in shem za izobraževanje/ponovno izobraževanje delavcev; d. namensko izobraževanje podjetnikov (vodilnih
delavcev) z namenom povečanja sodelovanja in skupnega razvoja industrije.
6. Predvideni datum objave razpisa: junij
2002.
7. Primernost in pravilo izvora: donacijska shema bo razpisana za področje Pomurja. Prijavitelji bodo lahko: podjetja, občine ali
lokalne skupnosti znotraj Pomurja, lokalne in
regionalne organizacije, zbornice, lokalne in
regionalne razvojne agencije, izobraževalne
institucije in združenja iz Pomurja.
8. Pravna osnova: Uredba Sveta (EEC)
Št. 3906/89 o Ekonomski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, s
popravki.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-62986
Grant scheme forecast
Title: Joint economic space
1. Procedure: Phare / Grant Scheme.
2. Programme: Phare CBC Slovenia –
Hungary 2001.
3. Financing: Financing agreement
SI.01.09.01.
4. Contracting authority: Republic of Slovenia, The Ministry of Economy, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana and The Ministry of Labour,
Family and Social Affairs, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
5. Contract description: The aim of grants
will be: 1. Improvement of co-operation between companies in the cross-border region:
a.
establishment
of
joint-ventures,
co-operatives, supply chains or consortium;
b. preparation of joint business and marketing
plans; c. development of new products; d.
development of joint marketing services, emphasising the use of IT; 2. Development of
human resources: a. setting up of
cross-border labour market oriented networks
and exchange of information; b. co-operation
of training institutions; c. creation of
cross-border networks of training courses and
adult education schemes to train or re-train
workers; d. custom made training for entrepreneurs (managers and other executives).
6. Provisional timing of publication: June
2002.
7. Eligibility: - The Grant Scheme will be
tendered for the Pomurje region. Eligible applicants: companies, municipalities or local
communities within the defined border region; local and regional level organisations,
chambers, local and regional development
agencies, training institutions, foundations,
associations based in Pomurje region.
8. Legal basis: Council Regulation (EEC)
No. 3906/89 on Economic aid to certain
countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
National Agency
for Regional Development
Ob-62987
Napoved razpisa donacijske sheme za
storitve
Naslov: Strengthening Slovenia on the
Local Level – sklop A
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1. Postopek: Phare / Lokalni razpis brez
omejitev.
2. Program: Phare Ekonomska in socialna kohezija 2001, št. SI.01.06.
3. Financiranje: SI.01.06.01, Phare bo
zagotovil pokritje 75% upravičenih stroškov.
4. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
5. Opis projekta: cilj projekta je razvoj
človeških virov s povečanjem zaposljivosti
nezaposlenih in zaposlenih (sektorji v prestrukturiranju) ter povečanja prilagodljivosti
podjetij, upoštevajoč globalne in lokalne razvojne usmeritve.
6. Predvideni datum objave razpisa: faza 1: april 2002, faza 2: november 2002.
7. Primernost: kdo lahko sodeluje: neprofitne ali profitne organizacije, ki ne bodo
ustvarjale dobička iz donacijske sheme, nevladne organizacije, javne ustanove s področja razvoja s človeškimi viri. Donacijska shema bo razpisana za področja s posebnimi
razvojnimi problemi kot so definirana v Uredbi o vrednosti meril za določitev območij s
posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (UL 59/2000).
8. Pravna osnova: regulativa Sveta (EEC)
št. 3906/89 o finančni pomoči določenim
državam Srednje in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-62989
Service contract (grant scheme)
forecast
Title: Strengthening Slovenia on the
Local Level – lot A
1. Procedure: Phare / Open Local Tender.
2. Programme: Phare Economic & Social Cohesion 2001, No. SI.01.06.
3. Financing: Financing Memorandum
SI.01.06.01 - Phare will provide up to 75%
of eligible costs.
4. Contracting Authority: Ministry of Labour, Family and Social Affairs, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
5. Project description: The project will
address particularly the activation of human
resources development, with an aim to increase the employability of the unemployed
and employed (from sectors facing restructuring) and the adaptability of enterprises.
6. Provisional timing of publication: phase
1: April 2002, phase 2: November 2002.
7. Eligibility: Who may apply: Non
profit-making or profit-making institutions
which do not accrue profits from the grant
scheme, NGOs, public sector operators registered for HR development activities. The
grant scheme will be tendered for the areas
with special development problems in Slovenia as defined in the Decree on values of
criteria for determining areas with special
development problems and determining municipalities fulfilling these criteria (OJ
59/2000).
8. Legal basis: Council Regulation (EEC)
No. 3906/89 on Economic aid to certain
countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
National Agency
for Regional Development

Ob-62991
Napoved razpisa donacijske sheme za
gradbena dela
Naslov: Strengthening Slovenia on the
Local Level – sklop B
1. Postopek: Phare / Lokalni razpis brez
omejitev.
2. Program: Phare Ekonomska in socialna kohezija 2001, št. SI.01.06.
3. Financiranje: SI.01.06.01 - Phare bo
zagotovil pokritje 20% upravičenih stroškov,
nacionalno sofinanciranje bo lahko krilo do
55% upravičenih stroškov. Preostanek bo
pokril prijavitelj projekta.
4. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
5. Opis projekta: cilj projekta je povečanje privlačnosti regij preko vzpostavitve sistema ohranjanja in izboljšanja kvalitete voda in
strukture okolja. Na ta način bi ustvarili osnovne pogoje za celosten in trajnosten razvoj
omenjenih regij, razvoj podjetništva, zmanjšala pa bi se tudi notranja regijska razvojna
neravnotežja.
b.1 Okoljska infrastruktura, Projekti malih
čistilnih naprav (500 PE - 2000 PE). b.2
Preskrba s pitno vodo.
6. Provisional timing of publication: faza
1: april 2002, faza 2: november 2002.
7. Primernost: kdo lahko sodeluje: donacijska shema bo razpisana za področja s
posebnimi razvojnimi problemi kot so definirana v Uredbi o vrednosti meril za določitev
območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (UL
59/2000). Prijavitelji bodo občine in lokalne
skupnosti. Samo pripravljeni projekti z urejenim lastništvom zemljišča, pripravljeno tehnično dokumentacijo in veljavnim gradbenim dovoljenjem bodo upravičeni do podpore.
8. Pravna osnova Regulativa Sveta (EEC)
št. 3906/89 o finančni pomoči določenim
državam srednje in vzhodne Evrope, z
amandmaji.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-62992
Works contract (grant scheme) forecast
Title: Strengthening Slovenia on the
Local Level – lot B.
1. Procedure: Phare / Open Local Tender.
2. Programme: Phare Economic & Social Cohesion 2001, No. SI.01.06.
3. Financing: FM SI.01.06.01 - Phare will
provide up to 20% of eligible costs, National
co-financing might be up to 55%. The rest is
expected to be provided by the applicant.
4. Contracting authority: The Ministry of
the Economy, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
5. Project description: The project’s overall objective is to heighten the appeal of the
area for enterprise development by improving services to the local community. It aims
also to improve the quality of surface and
groundwater, safeguarding and upgrading
the environmental and land resources, thus
creating the basic conditions for an integral
regional development, reducing internal imbalances in development and raising awareness about sustainable development.
b.1 Environmental infrastructure, Projects
in environmental infrastructure are limited to
waste water treatment (500 PU - 2000 PU),
b.2 Local drinking water supply,
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6. Provisional timing of publication: phase
1: April 2002, phase 2: November 2002.
7. Eligibility: Who may apply: The grant
scheme will be tendered for the Areas with
special development problems in Slovenia
as defined in the Decree on values of criteria
for determining areas with special development problems and determining municipalities fulfilling these criteria (OJ 59/2000). The
applicants are expected to be municipalities,
local authorities. Only ready-to-go projects
with land already owned by applicant, with
prepared and revised technical documentation and with valid building permit will be
eligible for the scheme.
8. Legal basis: Council Regulation (EEC)
No. 3906/89 on Economic aid to certain
countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
National Agency
for Regional Development
Ob-62993
Napoved razpisa za gradbena
dela
Naslov: Jesenice poslovna cona:
Lokacija: Jesenice
1. Postopek: Phare / Lokalni razpis brez
omejitev.
2. Program: Phare CBC Slovenija – Avstrija 2000.
3. Financiranje: finančni memorandum
SI0009.01. Phare bo financiral do 67% upravičenih stroškov.
4. Naročnik: Občina Jesenice, Cesta m.
Tita 78, 4270 Jesenice.
5. Opis projekta: splošni cilj projekta je
prestrukturiranje opuščenih površin Železarne Jesenice v Poslovno cono. V projektu je
predvidena izgradnja ceste s križišči, nadvozi in podvozi, prestavitev industrijskega tira
ter zamenjava obstoječe kanalizacije in vodovoda.
6. Predvideni datum objave razpisa: marec 2002.
7. Primernost: na razpis se bodo lahko
prijavile pod enakimi pogoji vse fizične in
pravne osebe iz držav članic Evropske unije
in iz držav dobitnic Phare pomoči. Vsa gradbena dela, oprema in storitve morajo izvirati
iz ene ali več prej navedenih držav.
8. Pravna osnova: Uredba Sveta (EEC)
No. 3906/89 o Ekonomski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, s
popravki.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-6994
Works contract forecast
Title: Jesenice business zone: Location:
Jesenice
1. Procedure: Phare / Open Local Tender.
2. Programme: Phare CBC Slovenia –
Austria 2000.
3. Financing: Financing agreement
SI.0009.01. Phare will provide up to 67% of
eligible costs.
4. Contracting authority: Municipality
Jesenice, Cesta m. Tita 78, 4270 Jesenice.
5. Contract description: The purpose of
this project is to convert 25 –hectare area of
derelict land in the centre of Jesenice into a
business zone. A new road with necessary
crossings and junctions will be constructed,
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an industrial railway track will be re-aligned,
existing sewerage and water supply will be
replaced.
6. Provisional timing of publication: March
2002.
7. Eligibility: Tender participation will be
opened on equal terms to all natural and
legal persons of the Member States of the
European Union and the beneficiary countries of the PHARE Programme. All works,
supplies and services must originate in one
or more of these countries.
8. Legal basis: Council Regulation (EEC)
No. 3906/89 on Economic aid to certain
countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
National Agency
for Regional Development
Ob-62996
Napoved razpisa za gradbena dela
Naslov: Poslovni inkubatorji v Pomurju
1. Postopek: Phare / Lokalni razpis brez
omejitev.
2. Program: Phare 2000, No. SI.00.04.
3. Financiranje:
projektna
naloga
SI0004.01 in nacionalna sredstva.
4. Naročnik: občine kot v Phare FM
2000.
5. Opis projekta: enote inkubatorjev v
Murski Soboti in Ljutomeru bodo zgrajene/obnovljene s Phare sredstvi. Dodatna
sredstva bodo preskrbljena s strani občin.
Mreža inkubatorjev bo povečala aktivnosti
proizvodnega sektorja in pospešila razvoj podjetništva v Pomurju.
6. Predvideni datum objave razpisa: junij
2002.
7. Primernost in pravilo izvora: na razpis
se bodo lahko prijavile pod enakimi pogoji vse
fizične in pravne osebe iz držav članic Evropske unije in iz držav dobitnic Phare pomoči.
Vsa gradbena dela, oprema in storitve morajo
izvirati iz ene ali več prej navedenih držav.
8. Pravna osnova: Uredba Sveta (EEC)
No. 3906/89 o Ekonomski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, s
popravki.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-62997
Works contract forecast
Title: Business Incubators Network in
Pomurje
1. Procedure: Phare / Open Local Tender.
2. Programme: Phare 2000, No.
SI.00.04.
3. Financing: Project Fiche SI0004.01
and national funds.
4. Contracting authority: Municipalities as
per Phare 2000 Financing Memorandum.
5. Project description: The Incubator units
in Murska Sobota and in Ljutomer will be
renovated with Phare Funds. Any additional
Funds needed will be covered by municipalities involved. The Business Incubator Network shall increase activity of the productive
sector and stimulate the development of the
SMEs in Pomurje region.
6. Provisional timing of publication: June
2002.
7. Eligibility: Who may apply: Tender participation will be opened on equal terms to all
natural and legal persons of the Member

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
States of the European Union and the beneficiary countries of the PHARE Programme.
All works, supplies and services must originate in one or more of these countries.
8. Legal basis: Tender Dossier for the
works contract for the project SI0004.01.
National Agency
for Regional Development
Ob-62998
Napoved razpisa za gradbena dela
Naslov: Izboljšanje skupnega
življenjskega prostora
1. Postopek: Phare / Lokalni razpis brez
omejitev.
2. Program: Phare CBC Slovenija – Madžarska 2001.
3. Financiranje: finančni memorandum
SI01.09.02.
4. Naročnik: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
5. Opis projekta: gradnja kanalizacije in
črpališč v vaseh Pince - Pince - Marof -Benica in priključitev na čistilno napravo v Lovasziju (Madžarska). Merilne naprave za pretok
bodo nameščene na mejnem prehodu. Izvedba projekta mora biti usklajena z nadgradnjo čistilne naprave v Lovasziju (program
Phare CBC Madžarska – Slovenija 2001).
6. Predvideni datum objave razpisa: maj
2002.
7. Primernost in pravilo izvora: na razpis
se bodo lahko prijavile pod enakimi pogoji vse
fizične in pravne osebe iz držav članic Evropske unije in iz držav dobitnic Phare pomoči.
Vsa gradbena dela, oprema in storitve morajo
izvirati iz ene ali več prej navedenih držav.
8. Pravna osnova: Uredba Sveta (EEC)
No. 3906/89 o Ekonomski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, s
popravki.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-62999
Works contract forecast
Title: Improvement of Joint Life Space
1. Procedure: Phare / Open Local Tender.
2. Programme: Phare CBC Slovenia –
Hungary 2001.
3. Financing: Financing agreement
SI.01.09.02.
4. Contracting authority: Municipality Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
5. Project description: Construction of
sewage system in settlements Pince –
Pince-Marof and Benica and construction of
pump stations. The sewage system will be
connected to the Waste Water Treatment Plant
in Lovaszi (Hungary). The quantity of the Slovene wastewater will be measured at the border crossing. The project implementation has
to be in line with the upgrading of wastewater
treatment plant in Lovaszi (programme Phare
CBC Hungary – Slovenia 2001).
6. Provisional timing of publication: May
2002.
7. Eligibility and rule of origin: Tender participation will be opened on equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union and the beneficiary countries of the PHARE Programme.
All works, supplies and services must originate in one or more of these countries.

8. Legal basis: Council Regulation (EEC)
No. 3906/89 on Economic aid to certain
countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
National Agency
for Regional Development
Ob-63000
Napoved razpisa za gradbena dela
Naslov: Na poti v EU – gradbena dela 2 Kranj
1. Postopek: Phare / Lokalni razpis brez
omejitev.
2. Program: Phare CBC Slovenija – Avstrija 2000.
3. Financiranje: finančni memorandum
SI0009.02.02.
4. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.
5. Opis projekta: zgrajeno in opremljeno
bo tretje nadstropje poslovne stavbe v izmeri
400 m2. Stavba bo namenjena izvedbi “vse
na enem mestu“ aktivnosti regionalnih partnerjev, ki nudijo podporo malim in srednje
velikim podjetjem.
7. Predvideni datum objave razpisa: julij
2002.
8. Primernost in pravilo izvora: na razpis
se bodo lahko prijavile pod enakimi pogoji
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz držav dobitnic Phare
pomoči. Vsa gradbena dela, oprema in storitve morajo izvirati iz ene ali več prej navedenih držav.
9. Pravna osnova: Uredba Sveta (EEC)
No. 3906/89 o Ekonomski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, s
popravki.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-63001
Works contract forecast
Title: Emerging EU – Works 2 - Kranj
1. Procedure: Phare / Open Local Tender.
2. Programme: Phare CBC Slovenia –
Austria 2000.
3. Financing: Financing agreement
SI.0009.02.02.
4. Contracting authority: The Ministry of
Economy, National Agency for Regional Development, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
5. Project description: 400 m2 of the third
flour of the business facilities will be built and
equipped. The building will be used for
“one-stop-shop” activities of regional partners, active in SME supporting activities.
6. Provisional timing of publication: July
2002.
7. Eligibility and rule of origin: Tender
participation will be opened on equal terms
to all natural and legal persons of the Member States of the European Union and the
beneficiary countries of the PHARE Programme. All works, supplies and services
must originate in one or more of these
countries.
8. Legal basis: Council Regulation (EEC)
No. 3906/89 on Economic aid to certain
countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
National Agency
for Regional Development

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-63002
Napoved razpisa za gradbena dela
Naslov: Na poti v EU – gradbena dela 1 Maribor
1. Postopek: Phare / Lokalni razpis brez
omejitev.
2. Program: Phare CBC Slovenija – Avstrija 2000.
3. Financiranje: finančni memorandum
SI0009.02.01.
4. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.
5. Opis projekta: obnovljeno bo krilo bivšega zapora (1600 m2). Stavba bo namenjena izobraževanju in ustvarjanju novih delovnih mest. V njej se bo nahajala mešana shema valilnih enot, prostori za upravljanje in
prostori za izobraževanje in svetovanje.
6. Predvideni datum objave razpisa: marec 2002.
7. Primernost in pravilo izvora: na razpis
se bodo lahko prijavile pod enakimi pogoji
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz držav dobitnic Phare pomoči. Vsa gradbena dela, oprema in storitve
morajo izvirati iz ene ali več prej navedenih
držav.
8. Pravna osnova: Uredba Sveta (EEC)
No. 3906/89 o Ekonomski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, s
popravki.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-63004
Works contract forecast
Title: Emerging EU – works 1 - Maribor
1. Procedure: Phare / Open Local Tender.
2. Programme: Phare CBC Slovenia –
Austria 2000.
3. Financing: Financing agreement
SI.0009.02.01.
4. Contracting authority: The Ministry of
the Economy, National Agency for Regional
Development, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
5. Project description: One wing of a
former prison (1600 m2) will be refurbish.
The building will be turned into location for
training and job creation purposes. The building will house a mixture of incubator units,
managed workspace, training facilities and
consultancy.
6. Provisional timing of publication: March
2002.
7. Eligibility and rule of origin: Tender participation will be opened on equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union and the beneficiary countries of the PHARE Programme. All
works, supplies and services must originate in
one or more of these countries.
8. Legal basis: Council Regulation (EEC)
No. 3906/89 on Economic aid to certain
countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
National Agency
for Regional Development
Ob-63005
Napoved razpisa donacijske sheme za
gradbena dela
Naslov: ECO ADRIA – Ecological
Improvement of the Primorska Region

1. Postopek: Phare / Lokalni razpis brez
omejitev.
2. Program: Phare CBC Slovenija – Italija
2001, št. SI.01.08.
3. Financiranje: SI.01.08.01.
4. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.
5. Opis projekta: cilj projekta je občutno
izboljšanje kvalitete površinskih in talnih voda
rečnih bazenov, ki gravitirajo proti Jadranskemu morju in vzporedno ohranjanje in izboljšanje strukture okolja. Na ta način bi ustvarili
osnovne pogoje za celosten in trajnosten razvoj omenjenih regij, zmanjšala pa bi se tudi
notranja regijska razvojna neravnotežja.
6. Predvideni datum objave razpisa: faza
1 - marec 2002, faza 2 - september 2002.
7. Primernost: kdo lahko sodeluje: obmejne občine, ki mejijo na Italijo, s sedežem
v eni izmed dveh statističnih regij, Obalno-kraška in Goriška regija ter Občina Kranjska gora.
8. Pravna osnova: Regulativa Sveta
(EEC) št. 3906/89 o finančni pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-63007
Works contract (grant scheme) forecast
Title: ECO ADRIA – Ecological
Improvement of the Primorska Region
1. Procedure: Phare / Open Local Tender.
2. Programme: Phare CBC Slovenia –
Italy 2001, No. SI.01.08.
3. Financing: Financing Memorandum
SI.01.08.01.
4. Contracting authority: The Ministry of
Economy, National Agency for Regional Development, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
5. Project description: The project’s overall objective is to improve the quality of surface and groundwater in the river basins gravitating towards the Adriatic Sea, safeguarding and upgrading the environmental and land
resources, thus creating the basic conditions
for an integral regional development, reducing internal imbalances in development and
raising awareness about sustainable development.
6. Provisional timing of publication: phase
1 - March 2002, phase 2 - September 2002.
7. Eligibility: Who may apply: Municipalities within the defined border regions: i.e. in
the two statistical regions bordering Italy,
namely Obalno-kraška and Goriška region
and Kranjska gora.
8. Legal basis: Council Regulation (EEC)
No. 3906/89 on Economic aid to certain
countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
National Agency for Regional
Development
Ob-62865
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 66/00), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
103/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,

Št.

6 / 25. 1. 2002 / Stran 559

št. 66/01), Uredbe o vrednostih meril za
določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00) in Navodila o prednostnih območjih dodeljevanje spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 44/01) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana
razpis
za sofinanciranje projektov osnovne
komunalne infrastrukture na območjih
kjer živi romska etnična skupnost
I.
1. Sredstva za spodbujanje razvoja območij kjer živi romska etnična skupnost v
Republiki Sloveniji se bodo v letu 2002 in
2003 dodeljevala za sofinanciranje naložb v
lokalno cestno in drugo osnovno komunalno
infrastrukturo.
Okvirna višina sredstev na proračunski postavki 1252, konto 4300, za ta namen je, za
leto 2002, 60,000.000 SIT in za leto 2003
80,000.000 SIT.
2. Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki
imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov in so z vladno Uredbo o vrednostih meril za določitev območij s posebnimi
razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00)
opredeljene kot območja s posebnimi razvojnimi problemi. Občine, ki kandidirajo na
tem razpisu, morajo imeti v okviru občinskega sveta ustanovljeno posebno delovno telo
za reševanje romske problematike.
3. Na razpisu lahko sodelujejo tudi občine, ki bodo izvajale investicije fazno. Iz investicijskega programa mora biti v tem primeru razvidno, da projekt poteka v fazah. Nedvoumno morajo biti določene posamezne
faze projekta, ki morajo biti finančno in časovno ovrednotene. Posamezna faza pri izvedbi projekta pomeni zaokrožen del celotne investicije.
Sredstva, ki bodo občini dodeljena na
tem razpisu, za leto 2002, morajo biti porabljena do 30. novembra 2002 oziroma, za
leto 2003, do 30. novembra 2003.
4. Rok za predložitev vlog je 21. 2. 2002.
Datum odpiranja vlog je 25. 2. 2002.
5. Odpiranje in ocena vlog bo opravila
strokovna komisija. O odpiranju vlog in izboru
prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Če
komisija ugotovi, da je prijava na razpis nepopolna, pozove predlagatelja vloge, da jo dopolni v 8. dneh od prejema obvestila o dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v
določenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava
za dodelitev pomoči, so uradna tajnost.
Na podlagi ocene vlog bo strokovna komisija pripravila predlog izbora prejemnikov
spodbud. Sklep o dodelitvi pomoči bo izdala, na predlog strokovne komisije, ministrica.
Komisija bo v 15 dneh po odločitvi dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.
Prijavitelj ima v 8 dneh od prejema sklepa
pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev
predloga za dodelitev pomoči. V svoji zahtevi
mora opredeliti razloge zaradi katerih zahteva ponovno oceno. O zahtevi za ponovno
ocenitev predloga odloča ministrica za gospodarstvo. Odločitev je dokončna. Postopek in način ponovne ocenitve predloga določi ministrica za vsak primer posebej.

Stran

560 / Št. 6 / 25. 1. 2002

II.
1. Sofinancirani so lahko naslednji projekti:
– vodovodni sistem za eno ali več posameznih porabnikov (vključuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in potrebno čiščenje);
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma
drugih ekoloških zahtev;
– elektrifikacija strnjenih romskih naselij;
– novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih
cest in poti.
2. Predlog projekta vloži občina pri Ministrstvu za gospodarstvo, Področje regionalnega razvoja, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
in sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj
- razpis za za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture na območjih kjer
živi romska etnična skupnost “. V primeru, da
občina pošlje več vlog, mora biti vsaka vloga
posebej naslovljena in poslana v svoji ovojnici. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in
naslov prijavitelja.
3. Naložba bo sofinancirana v višini največ do 75% predračunske vrednosti.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na internetu na naslovu www.gov.si/mg oziroma se lahko dvigne na Ministrstvu za gospodarstvo, Področje
regionalnega razvoja, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba Erik Žigon, tel.
01/478-37-54, e-mail:erik.zigon@gov.si.
V razpisni dokumentaciji so navedene listine, ki jih mora občina predložiti:
– ime in naslov investitorja;
– lokacijo naložbe, z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in
končna točka objekta ali dela objekta, ki je
predmet zahtevka);
– investicijski program za realizacijo celotne investicije z opredeljenim obsegom del
po letih oziroma drugo investicijsko dokumentacijo določeno v Uredbi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS,
št. 82/98, 86/98, 43/99);
– poročilo o že opravljenih delih, če gre
za fazno gradnjo;
– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja in dinamiko porabe sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o zagotovitvi ostalih sredstev,
– parafiran vzorec pogodbe iz razpisne
dokumentacije;
– izpolnjen prijavni obrazec;
– dokazilo o obstoju posebnega delovnega telesa v okviru občinskega sveta za
reševanje romske problematike,
– podroben opis bivalnih in socialnih razmer Romov v občini.
Vrednost naložbe se izračuna po tekočih
cenah.
5. Po prejemu obvestila so občine dolžne opraviti izbiro izvajalca del v skladu z
Zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
102/00,30/01) in dostaviti naslednjo
dokumentacijo za vsak odobren projekt posebej:
– javni razpis za oddajo del in/ali nabavo
opreme (če je potreben);
– zapisnik o odpiranju ponudb;
– poročilo o oddaji naročila;
– obvestilo o oddaji naročila;
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– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del (v skladu s Zakonom o graditvi objektov; Uradni list SRS, št. 34/84,
29/86 in Uradni list RS, št. 59/96, 45/99,
42/00 in 52/00) ;
– izvajalsko pogodbo s predračunom.
Zahtevane listine se dostavijo na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Področje regionalnega razvoja, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Na podlagi te dokumentacije bosta Ministrstvo
za gospodarstvo in občina podpisali pogodbo
o dodelitvi nepovratnih sredstev občini za izgradnjo objektov lokalne infrastrukture.
V primeru, da je dokumentacija, ki je podlaga za podpis pogodbe pomanjkljiva, se lahko dopolni najkasneje v 15 dneh. V primeru
da bo tudi po tem roku dokumentacija nepopolna, se bo štelo, da je občina enostransko
odstopila od zahteve za sofinanciranje naložbe in sklenitve pogodbe.
6. Pri izbiri projektov, ki bodo sofinancirani, bodo uporabljena naslednja merila:
– ocena stanja romske problematike v občini (40% ocene);
– prioriteta, ki jo je postavila občina, kar
pomeni, da imajo v primeru, da občina prijavlja več projektov, prednost projekti z višjo
prioriteto;
– kakovost prijavljenega projekta, po oceni strokovne komisije (30% ocene);
– delež lastnih sredstev občine (15%
ocene);
– lokacija investicije (v skladu z Navodilom
o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj;
Uradni list RS, št. 44/01) (15% ocene).
III. Odobrena sredstva bo investitor koristil le na podlagi ustrezne dokumentacije v
skladu z veljavnimi predpisi s področja izvrševanja državnega proračuna Republike Slovenije. Črpanje sredstev je možno le na podlagi originalnih situacij o opravljenih delih,
potrjenih s strani občine. Občina je odgovorna, da izstavljena situacija o opravljenih delih
ustreza dejanskem stanju na terenu in določbam pogodbe.
Zadnji rok za dostavo dokumentacije za
črpanje odobrenih sredstev bo opredeljen v
pogodbi. Pri dinamiki koriščenja odobrenih
sredstev bo upoštevana specifičnost naložbe, dinamika realizacije naložbe in dinamika
koriščenja sredstev iz drugih virov, in sicer v
obsegu, ki ga bo dovoljeval priliv sredstev v
proračun Republike Slovenije.
IV. Investitorji so dolžni Ministrstvu za gospodarstvo, v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev iz razpisa, omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas
možna kontrola realizacije investicije ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na naložbo.
V. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali se je
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Ministrstvo za
gospodarstvo pravico takoj zahtevati od občine, da vsa nenamensko porabljena ali odtujena sredstva vrne takoj nazaj v enkratnem znesku. Občina vrne sredstva v realni višini s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 021-5/02
Ob-62892
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, in
79/01) in Pravilnika o postopkih za izvrševa-

nje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 66/01 in 103/01) objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS
za mladino
javni razpis
za sofinanciranje koordinacije in
izvajanja programov mladinskega dela
na področju prostovoljnega in
raziskovalnega dela mladih v letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje koordinacije
in izvajanja programa(ov) ali delov programa(ov) mladinskega dela na nacionalnem
nivoju v letu 2002, ki niso predmet drugih
razpisov Urada RS za mladino in so namenjeni področjem:
– prostovoljnega mladinskega dela (A),
– raziskovalnega mladinskega dela (B).
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom:
– nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS,
– pravne osebe, registrirane v RS kot javni zavod, ki opravlja dejavnost mladinskega
centra ter katerega ustanoviteljica oziroma
soustanoviteljica je občina, in sicer samo za
področje A tega javnega razpisa.
Sredstev na tem javnem razpisu ne morejo pridobiti pravne osebe, ki so ustanovljene
in delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00, 64/01 in 101/01) ter mladinski sveti, registrirani po Zakonu o mladinskih svetih
(Uradni list RS, št. 70/00).
b) Ponudniki lahko na ta javni razpis prijavijo koordinacijo in izvajanje programa(ov) ali
del programa(ov), za obdobje od 1. 1. 2002
do 30. 10. 2002 in ki so namenjeni mladinski populaciji v starosti od 15. do 29. leta.
c) Ponudnik mora za izvajanje programov
zagotoviti najmanj 25% delež sofinanciranja
projekta iz neproračunskih sredstev.
d) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino).
e) Ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
f) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
g) Ponudnik je lahko organizacija, ki za
Urad RS za mladino ne opravlja katere od
pogodbenih servisnih dejavnosti (za mladino).
4. Merila za dodelitev sredstev:
a) za področje prostovoljnega dela:
– obseg in razsežnost koordinacije,
– kontinuiteta izvajanja,
– izobraževalne, podporne aktivnosti,
– stopnja informiranja in svetovanja,
– predhodne priprava in pomoč pri izvedbi projektov,
– kredibilnost ponudnika, minulo delo,
– vključenost in struktura mladih,
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– relevantnost tematike in potreba po izvajanju programa,
– izvedljivost programa,
– koristi prostovoljca od sodelovanja v
programu,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– vpliv programa na družbeno skupnost,
– trajanje programa,
– prepoznavnost programa v okolju (informiranje, promocija, publiciranje, medijska
odmevnost);
b) za področje raziskovalnega dela:
– obseg koordinacije na nacionalnem nivoju,
– teritorialna razsežnost in pomen koordinacije,
– kvaliteta koordinacije z vidika strokovnosti,
– podporne aktivnosti koordinacije,
– usposobljenost mentorjev in udeležba
pri izvajanju,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– izvedljivost programa,
– pričakovani rezultati posameznega programa,
– popularizacija raziskovalnega dela med
mladimi,
– trajanje programa,
– prepoznavnost programa v okolju (informiranje, promocija, publiciranje, medijska
odmevnost).
5. Okvirna višina sredstev, ki na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
28,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 10.
2002, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb: rok
za predložitev ponudb in način predložitve:
ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno pošto,
najpozneje do 24. 2. 2002 na naslov Urada
RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
Opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na
katerem mora biti:
– v primeru ponudbe pod A: vidna označba: “Ne odpiraj - Ponudba za prostovoljno
delo”,
– v primeru ponudbe pod B: vidna označba: “Ne odpiraj - Ponudba za raziskovalno
delo”.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z
2. odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli obvestilo o odpiranju ponudb.

9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka
odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
bo naveden v obvestilu o odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom o
izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil
od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo, tudi na disketi,
lahko zainteresirani ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino vsak delovni dan
med 12. in 14. uro ter po pošti ali elektronski pošti.
Vse dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo v tajništvu Urada RS za mladino ali pri
Zorkotu Škvorju, vsak delovni dan med 12.
in 14. uro, po tel. 01/426-57-01.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 021-5/02
Ob-62893
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, in
79/01) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 66/01 in 103/01) objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS
za mladino
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov namenjenih ozaveščanju in
zmanjševanju učinkov in posledic
tveganih vedenj v letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in
projektov, ki so namenjeni ozaveščanju in
zmanjševanju učinkov in posledic tveganih
vedenj, ko gre za uporabo oziroma zlorabo
dovoljenih in prepovedanih drog.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom:
– nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS,
– pravne osebe, registrirane v RS kot javni zavod, ki opravlja dejavnost mladinskega
centra ter katerega ustanoviteljica oziroma
soustanoviteljica je občina, in sicer za programe oziroma projekte, ki se izvajajo v soorganizaciji in sodelovanju s strokovnimi institucijami oziroma posamezniki in za katere
niso pridobili sredstev na Javnem razpisu za
sofinanciranje dejavnosti mladinskih centrov
in klubov v letu 2002,
– mladinske organizacije v politični stranki, registrirani po zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 1/99,
24/99 in 70/00).
Sredstev na tem javnem razpisu ne morejo pridobiti pravne osebe, ki so ustanovljene
in delujejo v skladu z določili Zakona o orga-
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niziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00, 64/01 in 101/01) ter mladinski sveti, registrirani po Zakonu o mladinskih svetih
(Uradni list RS, št. 70/00).
b) Ponudniki lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe oziroma projekte, izvajane v času od 1. 1. 2002 do 17. 11. 2002 in
ki so namenjen mladinski populaciji v starosti
od 15. do 29. leta.
c) Ponudnik mora za izvajanje programa
oziroma projekta zagotoviti:
– najmanj 50% delež sofinanciranja programa oziroma projekta iz drugih virov in
– najmanj 25% delež sofinanciranja programa oziroma projekta iz neproračunskih
sredstev.
d) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino).
e) Ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
f) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika za leto
2001.
g) Ponudnik je lahko organizacija, ki za
Urad RS za mladino ne opravlja katere od
pogodbenih servisnih dejavnosti (za mladino).
4. Merila za dodelitev sredstev:
– vključenost in struktura mladih,
– jasno opredeljeni uporabniki (udeleženci) programa,
– relevantnost programa oziroma projekta in potreba po njegovi izvedbi,
– aktualnost programa oziroma projekta
z vidika predmeta razpisa,
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost
programa oziroma projekta,
– mladinska iniciativnost,
– sposobnost ponudnika za izvajanje ter
izvedljivost programa oziroma projekta,
– metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti, ki jih ponudnik uporablja za
doseganje ciljev,
– ustrezna kadrovska zasedba (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove
reference, dosedanji dosežki...),
– ekonomičnost programa oziroma projekta,
– jasna časovna opredelitev,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– prepoznavnost programa oziroma projekta v okolju (informiranje, promocija, publiciranje, medijska odmevnost),
– povezovanje med organizacijami in s
strokovnimi institucijami oziroma posamezniki,
– določitev merljivih indikatorjev za evalvacijo programa oziroma projekta.
Ponudbe bodo ocenjene v skladu z navedenimi merili, razvrščene v razrede in ovrednotene na podlagi medsebojne primerjave
in vrednotenja posameznih (ustreznih) delov
ponudb.
Najboljši ponudniki bodo tisti, ki bodo
zbrali skupno najvišje število točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
19,000.000 SIT.
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6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 17. 11.
2002, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb.
Rok za predložitev ponudb in način predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto, najpozneje do četrtka, 14. 2. 2002
na naslov Urada RS za mladino, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.
Opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na
katerem mora biti vidna označba: “Ne odpiraj - Ponudba za preventivni program”.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev.
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2. odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne
bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli obvestilo o odpiranju ponudb.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v obvestilu o odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo
dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe.
V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni
od prejema ne odzove na poziv, se šteje,
da je odstopil od ponudbe za pridobitev
sredstev.
10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo, tudi na disketi,
lahko zainteresirani ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino vsak delovni dan
med 12. in 14. uro ter po pošti ali elektronski pošti.
Vse dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo v tajništvu Urada RS za mladino ali pri
Branetu Goluboviču, vsak delovni dan med
12. in 14. uro, po tel. 01/426-57-01.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 021-5/02
Ob-62894
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, in
79/01) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 66/01 in 103/01) objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS
za mladino

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za sofinanciranje letnih programov
oziroma projektov mladinskega dela v
letu 2002, ki so namenjeni
neformalnemu izobraževanju in
usposabljanju mladih za mladinsko delo
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za leto 2002 je sofinanciranje
letnih programov in projektov neformalnega
izobraževanja in usposabljanja za mladinsko
delo z namenom mlade izobraziti in usposobiti za aktivno družbeno in politično delovanje, ter dvig kvalitete mladinske kulture.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom:
– nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS,
– pravne osebe, registrirane v RS kot javni zavod, ki opravlja dejavnost mladinskega
centra ter katerega ustanoviteljica oziroma
soustanoviteljica je občina, in sicer predvsem
za programe in projekte, ki se izvajajo v soorganizaciji in sodelovanju z drugimi nosilci in
neformalnimi skupinami mladih in za katere
niso pridobili sredstev na Javnem razpisu za
sofinanciranje dejavnosti mladinskih centrov
in klubov v letu 2002,
– mladinske organizacije v politični stranki, registrirani po zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 1/99,
24/99 in 70/00).
Sredstev na tem javnem razpisu ne morejo pridobiti pravne osebe, ki so ustanovljene
in delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00, 64/01 in 101/01).
b) Ponudniki lahko na ta javni razpis prijavijo samo letne programe ali projekte, izvajane v času od 1. 1. 2002 do 17. 11. 2002 in
ki so namenjeni mladinski populaciji v starosti od 15. do 29. leta.
c) Ponudnik mora za izvajanje projekta
zagotoviti:
– najmanj 50% delež sofinanciranja projekta iz drugih virov in
– najmanj 25% delež sofinanciranja projekta iz neproračunskih sredstev.
d) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino).
e) Ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
f) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika v letu
2001.
g) Ponudnik je lahko organizacija, ki za
Urad RS za mladino ne opravlja katere od
pogodbenih servisnih dejavnosti (za mladino).
4. Merila za dodelitev sredstev: zasnova
programa:
– jasno opredeljeni cilji, ter izdelane strategije in metode za njihovo doseganje,

– izdelana dolgoročna vizija razvoja mladinske kulture v regionalnem oziroma lokalnem nivoju,
– ugotovljene realne potrebe mladih, ki
jim je program oziroma projekt namenjen,
– relevantnost programa oziroma projekta in potreba po njegovi izvedbi,
– aktualnost programa oziroma projekta
z vidika predmeta razpisa,
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost
programa oziroma projekta,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije.
Izvedba programa vključuje:
– jasno izdelan izvedbeni načrt, ki je v skladu z zasnovo programa oziroma projekta,
– vključevanje različnih ciljnih skupin uporabnikov programa (mladi, ki niso vključeni v
nobeno organizacijo, mladi z manj priložnostmi),
– metode dela, ki omogočajo: izkustveno
učenje, mladinsko iniciativnost, neposredno
komunikacijo z mladimi v okolju, vrstniško
delo, prostovoljno delo, terensko delo,
– razpoložljive kadre: reference (izkušnje,
znanje, spretnosti) izvajalcev,
– ustrezno opremo in prostore,
– jasna časovna opredelitev,
– prepoznavnost programa oziroma projekta v okolju (informiranje, promocija, publiciranje, medijska odmevnost),
– povezovanje in vključevanje drugih organizacij in predstavnikov lokalnih oblasti,
– finančna pomoč lokalne skupnosti.
Ponudbe bodo ocenjene v skladu z navedenimi merili, razvrščene v razrede in ovrednotene na podlagi medsebojne primerjave
in vrednotenja posameznih (ustreznih) delov
ponudb.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
28,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 17. 11.
2002, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb.
Rok za predložitev ponudb in način predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto, najpozneje do četrtka 21. 2. 2002 na
naslov Urada RS za mladino, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.
Opremljenost ponudb
Ponudbo za razpis je potrebno poslati v
zaprtem ovitku, na katerem mora biti: “Ne
odpiraj Ponudba za mladinski program/neformalno izobraževanje in usposabljanje”.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev.
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2. odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne
bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
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komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli obvestilo o odpiranju ponudb.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v obvestilu o odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom o
izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil
od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo, tudi na disketi,
lahko zainteresirani ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino vsak delovni dan
med 12. in 14. uro ter po pošti ali elektronski pošti.
Vse dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo v tajništvu Urada RS za mladino ali pri
mag. Sanji Vraber, vsak delovni dan med 12.
in 14. uro, po tel. 01/426-57-01.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 021-5/02
Ob-62895
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, in
79/01) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 66/01 in 103/01) objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS
za mladino
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti mladinskih
centrov in klubov v letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja mladinskih centrov in mladinskih klubov, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa in niso predmet drugih javnih razpisov
naročnika (Urada RS za mladino).
Sofinanciranje delovanja mladinskega
centra obsega do največ 50%:
– subvencioniranja rednih, materialnih
stroškov,
– rednih dejavnosti in/ali programa(ov)
centra.
Sofinanciranje delovanja mladinskega kluba obsega do največ 50% subvencioniranja
letnega programa kluba.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom pravne osebe, registrirane
v RS:
I. pravne osebe, registrirane v RS kot javni zavod, ki opravlja dejavnost mladinskega
centra ter katerega ustanoviteljica oziroma
soustanoviteljica je občina,
II. nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna

oseba v RS in ki opravlja dejavnosti mladinskega centra oziroma kluba.
Na ta razpis se ne morejo prijaviti mladinski sveti, registrirani po Zakonu o mladinskih
svetih (Uradni list RS, št. 70/00).
b) Ponudnik mora zagotavljati ustrezne
prostorske pogoje za delovanje mladinskega
centra oziroma kluba.
c) Ponudnik mora zagotavljati redno delovanje mladinskega centra oziroma kluba.
d) Ponudnik mora uveljavljati pluralno programsko zasnovo, ki se odražajo v letnem
programu dela.
e) Ponudnik mora zagotavljati notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa.
f) Posamezna ponudba na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino).
g) Ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
naročnika.
h) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika za leto
2001.
i) Ponudnik je lahko organizacija, ki za
Urad RS za mladino ne opravlja katere od
pogodbenih servisnih dejavnosti (za mladino).
4. Merila za dodelitev sredstev:
– velikost in funkcionalnost prostora, s katerim ponudnik razpolaga,
– urnik oziroma frekventnost rednega delovanja,
– lokalni in regionalni “servisni” pomen
ponudnika (strokovna, organizacijska in tehnična pomoč mladim),
– število in struktura mladih, vključenih v
dejavnost in programe ponudnika (glede na
družbeno koristne funkcije ponudnika),
– izkušnje in usposobljenost vodstva in
animatorjev,
– lokacija ponudnika glede na ozemeljsko lokalno in regionalno pokritost,
– letnica ustanovitve oziroma pričetka redne dejavnosti ponudnika (zagonsko obdobje),
– obseg delovanja v 2000/2001 in stopnja realizacija v letu 2001,
– obseg planiranega delovanja in programov v letu 2002,
– sodelovanje s sorodnimi centri na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– skupnostno delo - izvajanje programov
izven centra,
– vključenost drugih, neorganiziranih nosilcev izvajanja programov v centru,
– vključenost v nacionalne mladinske projekte,
– delež občinskega in drugih virov sofinanciranja,
– prepoznavnost delovanja ponudnika v
okolju (informiranje, promocija, publiciranje,
medijska odmevnost).
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
42,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-
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na sredstva morajo biti porabljena v letu
2002, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb.
Rok za predložitev ponudb in način predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno pošto, napozneje do 18. 2. 2002, na
naslov Urada RS za mladino, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.
Opremljenost ponudb
Ponudbo za razpis je potrebno poslati v
zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna
označba: “Ne odpiraj – ponudba za mladinski center/klub”.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev.
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2. odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne
bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli obvestilo o odpiranju ponudb.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v obvestilu o odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom o
izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil
od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo, tudi na disketi,
lahko zainteresirani ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino vsak delovni dan
med 12. in 14. uro ter po pošti ali elektronski pošti.
Vse dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo v tajništvu Urada RS za mladino ali pri
Zorkotu Škvorju, vsak delovni dan med 12.
in 14. uro, po tel. 01/426-57-01.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 316-7/2002
Ob-62973
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), Proračuna Republike Slovenije za leto 2001
(Uradni list RS, št. 32/01), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2001 (Uradni list RS, št. 32/01), 65. in
66. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99) in 7. poglavja Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01),
objavljamo
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javni razpis
za sofinanciranje informativnih,
ozaveščevalnih in promocijskih
dejavnosti s področij učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana,
tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91.
2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti predlagateljev s programskega področja Informativnih,
ozaveščevalnih in promocijskih dejavnosti za
spodbujanje učinkovite rabe energije (URE)
in izrabe obnovljivih virov energije (OVE) za
leto 2002. Na javnem razpisu lahko kandidirajo organizacije, ki bodo izvajale promocijo
in informiranje o URE in OVE in ne promocije
lastne dejavnosti. Vsebinsko je razdeljen na
naslednje sklope:
A. Motiviranje gospodarskih družb za uvajanje energetskega managementa in sodobnih energetskih tehnologij.
B. Promocijsko informativna dejavnost za
uveljavljanje učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije v lokalni energetiki in v
javnih stavbah v letu 2002.
C. Promocija varčne vožnje v cestnem
prometu.
C. Informiranje in ozaveščanje o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije v šolah.
Za dodelitev sofinanciranja mora predlagatelj, ki načrtuje izvedbo aktivnosti, ki ustrezno posameznemu sklopu po namenu in ciljih
tvorijo zaključeno celoto, predložiti vlogo. V
skladu s pogoji razpisa morajo biti v vlogi
aktivnosti predstavljene po vsebini in načinu
izvedbe.
Za ugotovitev primernosti za sofinanciranje bodo za ocenjevanje, vrednotenje in določitev deleža sofinanciranja aktivnosti uporabljena merila za ocenjevanje, in sicer: vsebinska ustreznost, skladnost z razpisanim sklopom, stopnja doseganja zastavljenih ciljev in
predvidenih učinkov aktivnosti, reference predlagatelja in sodelujočih strokovnjakov za izvajanje, finančna učinkovitost, inovativnost v
izvajanju. Ocenjevanje in vrednotenje vsake
popolne vloge bo izvedeno s točkovanjem po
posameznem merilu. Dodelitev sredstev sofinanciranja aktivnosti, opredeljenih v posamezni vlogi, je možna do zneska zaprošenih sredstev oziroma največ do 50% vrednosti celotne
izvedbe aktivnosti. Izvedena bo tudi presoja
primernosti zneska sofinanciranja z vidikov izvedljivosti, virov financiranja, strukture predvidenih stroškov, ki bo poleg skupnega zbira
točk osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo. Sredstva sofinanciranja se bodo dodeljevala kumulativno
za vloge z najvišjim zbirom točk okvirno do
obsega razpisanih sredstev.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za dodelitev sofinanciranja so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je do
13,000.000 SIT; od tega so okvirno predvidena sredstva v višini 8,000.000 SIT na proračunski postavki 4261 in v višini 5,000.000
SIT na proračunski postavki 2345.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od 15. aprila do 15. decembra 2002.
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5. Rok, v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog: upoštevane bodo vloge, ki bodo pravilno označene dostavljene najkasneje en delovni dan
pred odpiranjem do 15. ure na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z naslovom prosilca, napisom “Ne
odpiraj - Vloga”, z nazivom javnega razpisa,
navedbo sklopa in naziva (vsebinskega naslova) aktivnosti, na katere se nanaša vloga.
Pripisan naj bo polni naslov pošiljatelja in ime
pooblaščene osebe predlagatelja za udeležbo na razpisu.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
dne 12. 2. 2002, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Agencija za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri. Vloge se bodo odpirale po
vrstnem redu predložitve oziroma dospetja,
s sprotnim pregledom in ocenjevanjem posamezne vloge.
7. Predlagatelji bodo po postopku obveščeni o potrebni dopolnitvi vlog, napozneje v
45 dneh od dneva odpiranja pa o izidu javnega razpisa.
8. Predlagatelji lahko dvignejo ali naročijo razpisno dokumentacijo v tajništvu Agencije Republike Slovenije za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 15. ure, oziroma jo z navedbo
svojega polnega naslova naročijo na naslovu
info.aure@gov.si ali na jozef.pogacnik@gov.si, in jim bo posredovana po elektronski pošti.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija za učinkovito rabo energije
Ob-62976
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01),
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 in 103/01) objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v letu 2002
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2002 ter v
obdobju od leta 2002 do 2006 sofinancirani
s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje,
ocenilo glede na postavljene kriterije ter v
skladu z merili in razpoložljivimi sredstvi odločilo o načinu in višini sredstev, s katerimi bo
sofinanciralo izbrani program v letu 2002.
I. Predmet razpisa so:
1. programi materinskih domov in zavetišč za ženske,
2. programi stanovanjskih skupin, dnevnih centrov, centrov za svetovanje in zagovorništvo ter programi individualizirane pomoči za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in njihove svojce,

3. programi stanovanjskih skupin ali bivalnih skupnosti za neodvisno življenje invalidov in drugi programi za organizacijo in omogočanje neodvisnega življenja invalidov,
4. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem prepovedanih drog,
5. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola,
6. programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce,
7. programi samopomoči, pomoči in zagovorništva v primerih nasilja,
8. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starih,
9. programi centrov za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok
prikrajšanih za normalno družinsko življenje,
10. programi specializiranih preventivnih
programov, namenjenih otrokom z že zaznanimi težavami,
11. programi svetovanja preko telefona
otrokom in odraslim v osebnih stiskah,
12. programi namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisanih
programov.
II. Programi bodo lahko sofinancirani na
različne načine in sicer:
A) v enkratnem znesku, vendar največ do
250.000 SIT,
B) za leto 2002,
C) v obdobju od leta 2002 do 2006 za v
razpisu navedene programe:
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa, namen programa in želeni
način sofinanciranja.
Izvajalci programov, ki se odvijajo nekaj
ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu in kjer
gre za različne oblike skupin za samopomoč, v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanja socialne izključenosti,
ter pričakujejo od ministrstva sofinanciranje v
višini največ do 250.000 SIT, se na razpis
prijavijo z obrazcem 2002-A, v katerem je
zahtevano manj podatkov. Tovrstnim izbranim programom bodo sredstva za sofinanciranje nakazana v enkratnem znesku.
Izvajalci se za sofinanciranje programov,
v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr.: šolsko leto, obdobje trajanja delavnice, …), v katerem je vnaprej predvidena določena oblika dela, v katerem so
posamezni uporabniki vključeni v delo programa približno 2 uri tedensko, namen programa pa je predvsem pridobivanje novih
socialnih izkušenj, pridobivanje novih znanj
in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev ali različnih
usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z
usmerjanjem strokovnih delavcev in za katere pričakujejo sofinanciranje s strani ministrstva v višini več kot 250.000 SIT, prijavijo
z obrazcem 2002-B.
Izvajalci, ki se prijavljajo s programom, za
katerega pričakujejo, da bo izbran za sofinanciranje v obdobju od leta 2002 do 2006,
se prijavijo z obrazcem 2002-C in sicer samo za naslednje programe:
1. programi materinskih domov in zavetišč za ženske,
2. programi stanovanjskih skupin, dnevnih centrov, centrov za svetovanje in zago-
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vorništvo ter programi individualizirane pomoči za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in njihove svojce,
3. programi stanovanjskih skupin ali bivalnih skupnosti za neodvisno življenje invalidov in drugi programi za organizacijo in omogočanje neodvisnega življenja invalidov,
4. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem prepovedanih drog,
5. programi urejanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola,
6. programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce.
Uporabniki v tovrstnih programih naj bi bili
praviloma vključeni v dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov
obravnave. Programi so posameznemu uporabniku na voljo praviloma vsak dan oziroma
več ur tedensko ali pa so organizirani kot mreža programov enega izvajalca na nacionalnem
nivoju. Namen programa naj bi bila predvsem
strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže oziroma sodelovanje pri oblikovanju nove. Izvajalci programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno
izobrazbo. Prostovoljci v programu dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Od teh
programov med drugim pričakujemo, da se
že uspešno izvajajo in da je za njihovo izvajanje potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost programa
in stabilnosti programa, zato se lahko za ta
način sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki izpolnjujejo posebne pogoje.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa za vse programe skupaj je 150 milijonov
tolarjev.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2002, razen v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo porabo
sredstev.
V. Pogoji
A) Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajajo v Republiki Sloveniji,
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih
aktih ali imajo šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98
in 12/99),
4. imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,
5. program izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu,
6. imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov
in delež sredstev iz drugih virov.
B) Posebni pogoji za izvajalce programov,
ki kandidirajo za sofinanciranje v obdobju od
leta 2002 do 2006:
1. program se že najmanj dve leti uspešno izvaja oziroma predstavlja modifikacijo
ali širitev uspešno izvajanega programa istega izvajalca. Uspešnost izvajanja se dokazuje z mnenjem Socialne zbornice Slovenije,

2. program je posameznemu uporabniku
na voljo redno vsak dan oziroma več ur tedensko ali pa je organiziran kot mreža programov
enega izvajalca na nacionalnem nivoju,
3. program se izvaja redno, na takšen način in v takšnem obsegu, da je nujna redna
zaposlitev v obsegu dela najmanj enega delavca za poln delovni čas,
4. program ima zagotovljeno strokovno
vodstvo - strokovnega delavca po zakonu o
socialnem varstvu,
5. izvajalci programa so predvsem strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z
ustrezno izobrazbo,
6. program ima predvideno sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev najmanj v
višini 20% vseh predvidenih odhodkov,
7. program ima podporo lokalne skupnosti v obliki brezplačne ali bolj ugodne oddaje
prostorov v najem, finančnih sredstev in podobno, kar dokazujejo z izjavami in sklepi
pristojnih organov,
8. izvajalec predloži zaključni račun za leto 2001, ki je potrjen s strani pristojnega
organa izvajalca.
Če bo ministrstvo ugotovilo, da program
ne izpolnjuje posebnih pogojev za sofinanciranje v obdobju od leta 2002 do 2006, ga
bo v nadaljnjem postopku obravnavalo kot
program, ki kandidira za sofinanciranje v letu
2002.
VI. Kriteriji za izbor programov, ter merila
za dodelitev sredstev in način sofinanciranja
1. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v enkratnem znesku, največ do
višine 250.000 SIT (programi prijavljeni pod
točko A).
A) kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa,
2. uporabniki programa so jasno opredeljeni,
3. metode dela v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa.
B) sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega varstva,
3. stroški programa, glede na število uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko je
odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge specifičnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
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upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij
prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave
bodo izločeni programi, ki bodo za enega ali
več kriterijev pod razdelkom A ocenjeni z 0,
programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju
številka 1 pod razdelkom C, ter programi, ki
od možnih 11 točk ne bodo zbrali vsaj 7
točk.
2. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v letu 2002 (programi prijavljeni
pod točko B).
A. kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa,
2. cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov in lokalne skupnosti,
3. potencialni uporabniki programa in pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni,
4. strokovna ravnanja in druge aktivnosti
za doseganje ciljev programa so jasno opredeljena,
5. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa,
6. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference, ...),
7. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev.
B) sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega varstva,
3. stroški programa, glede na število uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko je
odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge specifičnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij
prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave
bodo izločeni programi, ki bodo za enega ali
več kriterijev pod razdelkom A ocenjeni z 0,
programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju
številka 1 pod razdelkom C, ter programi, ki
od možnih 14 točk ne bodo zbrali vsaj 10
točk.
3. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v obdobju od leta 2002 do
2006 (programi prijavljeni pod točko C):
A) kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa,
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2. cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov in lokalne skupnosti,
3. potencialni uporabniki programa in pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni,
4. strokovna ravnanja in druge aktivnosti
za doseganje ciljev programa so jasno opredeljene,
5. razdelana je časovna opredelitev strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti za doseganje ciljev programa,
6. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa,
7. program ima ustrezno vodeno dokumentacijo o delu z uporabniki,
8. program ima ustrezen način merjenja
rezultatov in evalvacije rezultatov,
9. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference, ...),
10. program ima izdelano vizijo dela do
leta 2006.
B) sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega varstva,
3. stroški programa, glede na število uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko je
odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge specifičnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki bodo za enega ali več kriterijev pod razdelkom A ocenjeni z 0, programi, ki bodo prejeli 0 točk v
kriteriju številka 1 pod razdelkom C, ter programi, ki od možnih 17 točk ne bodo zbrali
vsaj 14 točk.
Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh predvidenih odhodkov
programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa - stroški dela redno zaposlenih in
materialni stroški, vezani na izvajanje programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh
oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški supervizije za
strokovne delavce. Investicije ne bodo sofinancirane!
3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil
o delovanju programa v preteklem letu bo
ministrstvo določilo obseg sredstev za stroške dela redno zaposlenih v programu, ki jih
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bo sofinanciralo. Pri tem bo upoštevalo predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovrstnih programih ter specifičnosti programa.
4. Ministrstvo bo materialne stroške programov krilo največ do 80%. Ministrstvo bo
po proučitvi prijav na razpis ter poročil o
delovanju programa v preteklem letu ocenilo
nujen obseg materialnih stroškov programa.
Pri odmeri višine sredstev bo upoštevalo nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi. Poleg tega bo pri posameznih vrstah
stroškov upoštevalo naslednja merila:
– Za usposabljanja prostovoljcev in druga
dodatna usposabljanja bo upoštevalo največ
5.000 SIT na udeleženca. Za usposabljanje
prostovoljcev in dodatna usposabljanja se bodo štela predvsem tista usposabljanja prostovoljcev, ki so nujna za izvajanje prijavljenega programa.
– Supervizija bo upoštevana za strokovne
delavce in sodelavce največ v obsegu 3 ure
na 100 ur neposrednega strokovnega dela.
Tako imenovana supervizija prostovoljcev bo
obravnavana kot del nujne strokovne podpore in vodenja prostovoljcev, kar je del rednega programa, za katerega so praviloma zadolženi strokovni delavci programa.
– V celotni vrednosti programa bo upoštevano največ 5% administrativnih stroškov
(stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca,
npr.: PTT storitve, pisarniški material, računovodske storitve...).
5. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medsebojno
pomoč, glede na istovrstne programe in ob
upoštevanju specifičnosti posameznega programa, sofinancirani največ do višine
250.000 SIT za posamezno skupino 8 -15
uporabnikov.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se bodo iz predvidenih odhodkov izločili
tisti odhodki, ki jih ministrstvo v skladu s svojo
usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati.
Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v
skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s
katerimi program dosega zastavljene cilje, bo
na podlagi meril določena višina sredstev, ki
jih bo zagotovilo ministrstvo za izvedbo programa v letu 2002. Merila bodo uporabljena
za odmero skupnih sredstev s katerimi bo
ministrstvo sofinanciralo izbrani program in ne
za sofinanciranje posameznih stroškov programa. Na podlagi odmerjenega obsega sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo sredstev na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega programa.
Način sofinanciranja programov socialnega varstva:
Minister bo sprejel sklep o izboru izvajalcev programov in načinu njihovega sofinanciranja. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2002.
Izvajalcem, katerih programi bodo prejeli
največ 250.000 SIT, bodo sredstva nakazana v enkratnem znesku.
Izvajalcem, katerih programi bodo prejeli
več kot 250.000 SIT, bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (po podpisu pogodbe in

oddaji prvega delnega poročila ter po oddaji
drugega delnega poročila).
Izvajalcem, katerih programi bodo izbrani
za sofinanciranje v obdobju od leta 2002 do
2006, bodo sredstva iz razpisa za leto 2002,
na podlagi delnih poročil, nakazovana v mesečnih obrokih. V prihodnjih letih bodo sredstva za izbrane programe zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po merilih, ki so bila podlaga za določitev sofinanciranja v letu 2002, pri čemer bodo
upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu, predložena vizija dela do leta
2006 in dejanske širitve programov v posameznem letu. Ministrstvo ni dolžno skleniti
pogodb za posamezno leto, če se spremeni
izvajanje programa, razen v primeru, ko ministrstvo soglaša s spremembami.
V letu 2006 bo minister za vse programe
izbrane pod točko C, na podlagi evalvacije
programa, ki bo opravljena v skladu z navodili ministrstva, odločil o podaljšanju in višini
sofinanciranja programa.
VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2002 “Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v
letu 2002“.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2002, vzorec pogodbe) na
recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, IV nadstropje,
Ljubljana ali na internetu na naslovu
http://www.sigov.si/mddsz/razpisi/predstavitev.htm Opozarjamo vas, da pri delu z razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu
uporabljate datoteko, ki je v WORD obliki!
2. Kompletna ponudba vsebuje naslednje elemente:
A) izpolnjena prijava na razpis (obrazec
2002-A, 2002-B ali 2002-C, glede na prijavljeni način sofinanciranja programa!), z vsemi
zahtevanimi podatki v obrazcu in s prilogami,
B) odločba ali sklep o registraciji,
C) obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS,
D) v primeru, da ponudnik nima šifre podrazreda 85.3, pa s strani upravne enote
overjen ustanovitveni akt ali statut,
E) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe.
Namesto elementov B, C ali D lahko ponudnik navede številko in datum odločbe o
statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju socialnega varstva!
3. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z
oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: “Ne odpiraj - javni
razpis programov socialnega varstva 2002“.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja!
4. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom za programe socialnega varstva dobite pri Borutu Grabrijanu, tel. 01/478-34-59
ali Marjeti Ferlan Istinič tel. 01/478-37-21.
Organizirano bo tudi informativno srečanje, v Jakopičevi veliki dvorani Zavoda za
zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva 24,
Ljubljana, dne 12. 2. 2002, ob 10. uri.
5. Rok za oddajo ponudb je 25. 2. 2002.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
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14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
6. Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki VII/3. Ponudbe z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja!
Izvajalec, ki izvaja program v več skupinah, se prijavi na razpis z eno ponudbo (npr.
program medsebojne pomoči se izvaja v 6.
skupinah na treh lokacijah) !
7. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 27. 2. 2002 na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve. Odpiranje ne bo javno.
8. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v letu 2002, pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Ob-62820
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo pšenice
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. (a) Vrsta in količina ponujenega blaga:
prodaja okoli 12.300 ton pšenice (poreklo
ZDA in Argentina).
(b) Pšenica se prodaja po načelu “videno-kupljeno“.
(c) Najmanjša količina, ki jo mora ponudnik odkupiti je 25 ton.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Republiki Sloveniji. Pšenico je potrebno prevzeti najkasneje v roku 20 dni po
podpisu pogodbe.
5. Najnižja cena: 36 SIT/kg pšenice, fco
skladišče Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
Pšenica bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več
ponudnikov ponudijo enako ceno, ima prednost ponudnik, ki ponudi nakup večje količine pšenice. Po ocenitvi ponudb Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve sklene
pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% ponudbene vrednosti na ŽR
50101-603-402300.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni,
brez obresti.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku desetih dni po odpira-

nju ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe
ne sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom
pšenice na ŽR 50101-603-402300 ali v roku 30 dni po prevzemu pšenice, če zavaruje
plačilo z bančno garancijo, ki jo mora dostaviti
v roku petih delovnih dni po podpisu pogodbe. Bančna garancija se mora glasiti na vrednost pogodbene količine pšenice in z rokom dospelosti 15 dni po preteku obveznosti plačila. Položena kavcija se v primeru takojšnega plačila všteje v kupnino oziroma se
v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi
vseh pogodbenih obveznosti v roku petih
delovnih dni, brez obresti.
9. Dodatne informacije: Dušan Šelih, tel.
01/58-97-327, faks 01/58-97-347.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe je
potrebno predložiti do 6. 2. 2002 do 10. ure.
Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
pšenice-ne odpiraj“!
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 2. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
VII. nadstropje, Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
12. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno ali katerikolim ponudnikom in nima nobenih obveznosti do prizadetih ponudnikov.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo:
18. 1. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 017/02
Ob-62782
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 12. člena Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini
Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov (Ur. l. RS,
št. 76/00) Občina Borovnica objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
programov na področju športa v letu
2002
1. Predmet razpisa
1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok, šoloobveznih otrok in mladine,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport.
1.2. Športno-rekreativni programi za vse
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa
1.4. Program izobraževanja in usposabljanja
1.5. Promocija športa, prireditve
1.6. Obratovalni stroški športnih objektov
1.7. Športna oprema
2. Pogoji razpisa:
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, združenja in drugi subjekti, ustanovljeni
na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o
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gospodarskih družbah, če imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje športne dejavnosti, s sedežem v Občini Borovnica.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.
3. Vsebina vloge:
– izpolnjena prijava za sofinanciranje
(ŠP-1),
– podatke o članstvu (ŠP-2),
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija
odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti),
– poročilo o porabi sredstev za leto 2001,
– program dela in finančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2002 z viri financiranja,
– izjavo odgovorne osebe, da so navedeni podatki v prijavi na razpis točni.
4. Rok in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Borovnica,
– vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica z oznako:
“Javni razpis – šport 2002 – ne odpiraj”,
upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na Občino Borovnica do 15. februarja do
12. ure,
– kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge bo na voljo dodatni petdnevni rok. V kolikor kandidat v določenem roku ne dopolni
vloge bo le-ta zavržena.
5. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.
6. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejetju proračuna Občine Borovnica. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica
Ob-62804
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01), razpisuje Občina Zreče
javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev
na območju Občine Zreče v letu 2002
1. Predmet javnega razpisa so finančna
sredstva iz proračuna Občine Zreče za izvajanje nalog na področju socialnega varstva in
programov društev za leto 2002. Za izvajanje
razpisanih programov ima Občina Zreče v
proračunu za leto 2002 zagotovljenih:
– proračunska postavka D 5 – sofinanciranje programov humanitarnih društev
624.000 SIT;
– proračunska postavka D 6 – sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok
2,080.000 SIT;
– proračunska postavka R 02 – programi
društev 1,799.000 SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z name-
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nom, da bi reševale socialne stiske in težave
občanov ustanovijo posamezniki v skladu z
zakonom, ali verske skupnosti;
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne
potrebe svojih članov;
– invalidske organizacije, kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih
invalidnosti po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Zreče;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja
ter druge pomembne programe za občane
Občine Zreče.
Izvajanje programov se mora nanašati na
območje Občine Zreče oziroma na njene
občane.
3. V letu 2002 bo Občina Zreče sofinancirala naslednje naloge in programe:
– sofinanciranje programov in projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok;
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
– organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami;
– delovanje društev, ki izvajajo programe,
ki niso aktivnega komercialnega značaja in
ne spadajo med projekte kulturnih društev in
predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja,
področja turizma, požarnega varstva in se
njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na
javni razpis s prilogami (obrazec lahko dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Zreče, oziroma da delujejo tudi na
območju Občine Zreče in odločbo o registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2001, če je program bil sofinanciran s
strani občinskega proračuna v letu 2001,
potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko žiro računa;
e) program dela in finančni načrt za leto
2002;
d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, podatke o številu članov društva,seznam članov iz območja Občine Zreče
ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom posameznih stroškov;
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c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija – pogoj;
– sedež društva ali podružnice je na območju Občine Zreče oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz občine Zreče;
– kvaliteta programov, (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih...);
– vključenost članov iz občine Zreče.
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 28. 2. 2002 do 12.
ure, na naslov: Občina Zreče, cesta na Roglo 13 b, Zreče. Prijave morajo biti oddane v
zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za programe socialnega varstva in programe drugih društev 2002.“
7. Občinska uprava po zaključku razpisa
pripravi predlog izbora izvajalcev in ga posreduje Komisiji za družbene in društvene zadeve, ta pa v potrditev županu. O izboru bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na občinski upravi pri Anki Slapnik (tel. 03/757-17-05).
Občina Zreče
Št. 00203-01/02
Ob-62828
Na podlagi Odloka o proračunu občine
Laško za leto 2002, sprejetega na seji Občinskega sveta Laško, dne 21. decembra
2000 in Zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98) Občina Laško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju športa, ki so v javnem
interesu v letu 2002 v občini Laško
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi, iz območja občine Laško, ki so registrirani kot društva z
osnovno športno dejavnostjo,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
društva za posamezna področja oziroma
športne panoge iz območja občine Laško,
– vrtci in osnovne šole,
– planinska društva iz območja občine Laško, ki v svoji dejavnosti izvajajo programe
športnih panog.
II. V letu 2002 bomo sofinancirali naslednje programe športa:
1. Športna dejavnost predšolske in
osnovnošolske mladine v vrednosti do
1,604.366 SIT;
– interesna športna dejavnost predšolskih otrok zlasti izvajanje programa Zlati
sonček,
– interesna športna dejavnost osnovnošolskih otrok, ki ima značaj organizirane redne vadbe v šolskem športnem društvu, programa Krpan (šport. značka), medobčinska,
regijska in republiška tekmovanja po koledarju šolskih tekmovanj,
– ter akcije učenja plavanja in smučanja.

2. Programi športa mladine in odraslih
usmerjenih v tekmovalno kakovostni in vrhunski šport v vrednosti do 6,459.319 SIT;
– sofinancirali bomo programe v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo značaj ligaških tekmovanj in rednega športnega treniranja,
– sofinancirali bomo programe vrhunskega športa (kategorizirani športniki) za delo z
mlajšimi selekcijami.
3. Programi športno rekreativne dejavnosti v vrednosti do 4,452.844 SIT;
– sofinancirali bomo redno rekreativno
vadbo za vadbene skupine z najmanj 20 udeležencev,
– sofinancirali bomo propagandne akcije
in prireditve, ki imajo športno rekreativni značaj in občinska prvenstva.
4. Programi športno rekreativne dejavnosti upokojencev in invalidov v vrednosti do
918.087 SIT;
– sofinancirali bomo redno športno rekreativno dejavnost društva upokojencev in
invalidov z delnim pokrivanjem najemnin za
objekte in naprave, stroškov tekmovanj in
prireditev.
5. Programi športne dejavnosti v planinskih društvih v vrednosti do 829.758 SIT;
– sofinancirali bomo redno športno dejavnost za vadbene skupine ali sekcije, ki vključujejo najmanj 15 udeležencev in imajo značaj športne panoge (trening in tekmovanja).
6. Delo strokovnih kadrov v društvih in
klubih v vrednosti do 1,172.102 SIT;
– sofinancirali bomo izobraževanje strokovnih kadrov v skladu s prioritetnimi potrebami po strokovnih kadrih v občini za posamezne športe,
– sofinanciranje neposrednega dela strokovnih kadrov.
7. Vzdrževanje in obnova športnih objektov v vrednosti do 4,380.000 SIT;
– sofinancirali bomo nujna vzdrževalna in
obnovitvena dela na športnih objektih, ki so
skupnega pomena v lasti občine in upravljanju društev.
8. Izvedbo občinskih in drugih tekmovanj
v vrednosti do 1,577.052 SIT.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev in meril za financiranje
športa v občini. Prednost pri izboru bodo
imeli izvajalci z območja občine Laško, ki so
svoje programe izvajali že v letu 2001.
IV. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– naziv nosilca in izvajalca programa z
navedbo odgovorne osebe z naslovom in
tel. št.,
– odločbo o registraciji društva in žiro račun društva,
– število vadbenih skupin oziroma tekmovalnih selekcij in število vadečih v skupinah
po športnih panogah,
– skupno število članov v društvu, višina
letne članarine,
– seznam kategoriziranih športnikov,
– koledar oziroma razpored tekmovanj in
ligaških srečanj v občini, regiji, republiki,
– plan in koledar prireditev in športnih akcij v društvu,
– pogodbe sklenjene s trenerji in strokovnimi kadri, ki redno vadijo vadeče skupine oziroma tekmovalne selekcije v društvu,
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov in program izobraževanja (uradni razpisi, kotizacije),
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– pogodbe sklenjene za uporabo in najem športnih objektov, ki jih uporablja društvo ali klub in niso v lasti občine,
– plan potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del na športnih objektih s popisi in
predračuni, oziroma pogodbe za vzdrževanje športnih objektov.
V. Rok za prijavo je do 20. februarja 2002
po objavi tega razpisa, ter pisnim obvestilom
vsem športnim organizacijam v občini.
Prijave, ki ne bodo vsebovale zahtevanih
podatkov iz tč. IV, ne bodo upoštevane.
VI. Svoje prijave z zahtevanimi podatki
pošljete na naslov: Občina Laško, Mestna ul.
2, 3270 Laško - s pripisom: “Šport 2002.“
VII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju športa.
Občina Laško
Ob-62870
Občina Brežice, Cesta prvi borcev 18,
Brežice objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: etažni poslovni prostor - trgovina in
gostinski lokal v pritličju, pisarna v podstrešju
in skladišče v kleti, skupne površine
148,89 m2 s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem, na parceli številka 118 in 2 k.o.
Artiče. Izklicna cena je po cenitvenem poročilu stalnega sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke 10,541.271,97 SIT.
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
enoletnim odpovednim rokom.
Za nakup nepremičnine najboljši ponudniki, ki niso najemniki prostorov, kot lastniki
prevzamejo obveze, ki izhajajo iz najemnih
pogodb.
3. Lastnik nepremičnine je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
4. Prodajali bomo po sistemu “videno-kupljeno”.
5. Nepremičnina bo bremen prosta in
prepisana na kupca, ko bo podpisana pogodba in kupnina plačana v celoti.
6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo pravne osebe s sedežem in firmo
v Republiki Sloveniji in vse fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu.
Ponudniki morajo napozneje tri dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10 % od izklicne cene na
transakcijski račun Občine Brežice, št.
01000-0100008344.
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 najboljšemu ponudniku vračunana v prodajno ceno, ostalim pa bo brez
obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb in obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika.

7. Rok za zbiranje ponudb je 7. 2. 2002
do 12. ure na naslov Občina Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice.
8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 2.
2002 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 enega meseca od dneva podpisa pogodbe. Če zbrani ponudnik
pogodbe v tem času ne sklene, izgubi pravico do vračila varščine. Varščino zadržimo in
pogodbo razveljavimo tudi, 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 nepremičnene iz tega
razpisa.
14. Vse informacije glede razpisa dobite
v Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
telefonu 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 - Artiče”.
Občina Brežice
Ob-62981
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva
7, Ljubljana objavlja na podlagi programa dela Zavoda za turizem za leto 2002, ki ga je
sprejel upravni odbor Zavoda za turizem Ljubljana na seji 19. 12. 2001 in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS , št. 66/01)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
turističnih prireditev v Ljubljani na javnih
površinah, ki jih ima v programu dela
Zavod za turizem Ljubljana za leto 2002
in drugih turističnih prireditev po
predlogih izvajalcev v Mestni občini
Ljubljana na javnih površinah
I.
1.Predmet razpisa:
A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki jih
ima v programu dela v letu 2002 Zavod za
turizem Ljubljana, in sicer:
– Praznik vina; april (predvidoma 18. in
19. 4. 2002),
– Maturantska parada; maj (predvidoma
24. 5. 2002),
– Tivolska promenada; maj – september
2002 (predvidoma ob nedeljah),
– Kresna noč na Ljubljanici; junij (predvidoma 23. 6. 2002),
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– Festival uličnih gledališč; junij (predvidoma 27. do 30. 6. 2002),
– Poletni lutkovni festival za otroke; maj –
september 2002,
– Noč v Stari Ljubljani; avgust (predvidoma 30. 8. 2002),
– Glasbena prireditev izvajalcev slovenskih popevk, september (predvidoma 13. 9.
2002),
– Srednjeveški dan v Ljubljani; oktober
(predvidoma 6. 10. 2002),
– Martinovanje; november (predvidoma
9. 11. 2002),
B) Predmet razpisa so predlogi drugih
turističnih prireditev, ki niso zajeti v točki A/
in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.
2.Vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe oziroma podjetnika posameznika),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
– registracija stara največ 30 dni,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava
o angažiranju lastnih sredstev,
– reference ponudnika oziroma izvajalca,
– izdelan projekt prireditve ali dispozicija
vsebine projektne naloge v primeru, ko gre
za pripravo zasnove prireditve,
– način izvedbe projekta in izvedbeni
roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve
pokrivanja prireditvenih stroškov,
– parafiran vzorec pogodbe.
3. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
prireditev, ki:
– ponujajo zanimive in turistično privlačne programe prireditev,
– so pretežno brezplačne oziroma je cena vstopnic simbolična,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot sodobni evropski prestolnici,
– so okolju prijazne in prispevajo k promociji kulture v Ljubljani,
– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe Ljubljane,
– so namenjene otrokom in mladim in so
pomembne za razvoj turizma mladih,
Ob zaključku prireditve poda izvajalec finančno in vsebinsko poročilo.
4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna višina sredstev za turistične prireditve in programe z razpisanih področij A/ in B/ za leto
2002 znaša 17,000.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral projekte v višini do največ 60 odstotkov celotne
vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo
izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi.
5. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov: rok za izvedbo prireditev iz razpisanega področja A/ je vezan na
terminski plan prireditev za leto 2002.
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Rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo odobrenih sredstev iz razpisanega področja B/ je 15. november 2002.
II.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na razpis pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana z oznako “Ne odpiraj - Vloga
na javni razpis za turistične prireditve v Ljubljani”.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana).
Zahtevano dokumentacijo je potrebno oddati v roku 30 dni po objavi tega razpisa.
2. Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila 25. 2. 2002.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Viktorija Grašič Bole tel.
01 252 34 45, faks 01 425 33 58, e-pošta
viktorija.bole@ljubljana-tourism.si .
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-62982
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva
7, Ljubljana objavlja na podlagi programa dela Zavoda za turizem Ljubljana za leto 2002,
ki ga je sprejel upravni odbor Zavoda za turizem Ljubljana na seji 19.12. 2001 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01)
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev v Mestni občini
Ljubljana za leto 2002
I.
1. Predmet javnega razpisa : predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev v Mestni občini Ljubljana
za leto 2002.
2. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika;
– točen naslov društva, matična in davčna številka društva, ime in priimek odgovorne osebe društva;
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o registraciji, ki ni
starejša od 30 dni;
– program aktivnosti turističnega društva
za leto 2002, ki je potrjen s strani pristojnih
organov društva. Program mora biti vsebinsko in finančno opredeljen, vsebuje naj tudi
predlog za sofinanciranje,
– parafiran vzorec pogodbe,
– poročilo o izvedbi projektov, za katere
je društvo prejelo subvencijo MOL za leto
2001 (obvezno samo za društva, ki so dobila
subvencijo v letu 2001).
3. Merila in pogoji:
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na območju
Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri sofinanciranju bodo imela
turistična društva, ki so pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
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pospeševanja turizma in programi društev katerih programi temeljijo na:
– izvajanju aktivnosti društva na področju
spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju
okolja;
– organiziranju in usklajevanju prireditev;
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem;
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju;
– projektih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma
elementov civilne družbe;
– lastni participaciji pri nalogah , ki bodo
izbrane za sofinanciranje.
Ob zaključku programa turistično društvo
poda finančno in vsebinsko poročilo.
4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov dela turističnih društev za leto
2002, znaša 5,000.000 SIT. Na podlagi naštetih meril in pogojev bo Zavod za turizem
Ljubljana sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev v višini največ 60% celotne
vrednosti programa aktivnosti. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po
predložitvi poročila o realizaciji programa.
5. Rok za izvedbo izbranih programov:
rok za realizacijo programa del in porabo
odobrenih sredstev je 15. november 2002.
II.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na razpis pošljite na naslov Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana in sicer v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj - Vloga
na javni razpis za turistična društva v Ljubljani“. Ponudbe je potrebno oddati v roku 30
dni po objavi tega razpisa.
2. Datum komisijskega odpiranja vlog
25. 2. 20023.
3. Turistična društva bodo o izidu razpisa
obveščena najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Grašič Bole Viktorija tel.
01/252-34-45 , faks 01/425-33-58, e-pošta viktorija.bole@ljubljana-tourism.si .
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-62988
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena odloka
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Hrpelje – Kozina občina
Hrpelje – Kozina objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu v
Občini Hrpelje – Kozina, v letu 2002
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov, in sicer:
1.1. šport otrok in mladine, za programe:
– športna vzgoja predšolskih otrok (do
6 let),
– športna vzgoja osnovnošolskih otrok
(od 6 do 15 let),
– tekmovanja otrok in mladine v sistemu
šolskih tekmovanj,
– programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

1.2. Programi kakovostnega in vrhunskega športa.
1.3. Izobraževanje in strokovno usposabljanje strokovnih kadrov v športu.
1.4. Športna rekreacija, športno rekreativna dejavnost odraslih.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata: na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in imajo sedež v
Občini Hrpelje-Kozina.
2.2. Ostali pogoji: prednost bodo imeli
izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno
usposobljenost in znanje, in ki vključujejo
večje število udeležencev v posamezne programe.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
programov športa v javnem interesu.
3. Vsebina vloge
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje
športnih programov (obrazec JRŠHK1),
– podatke o članstvu (obrazec JRŠHKG2),
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija
odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti),
– program dela in finančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2002,
– izjavo odgovorne osebe, da so navedeni podatki v prijavi točni.
4. Rok in način prijave: vloge s predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na
naslov prejemnika: Občina Hrpelje – Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14,6240 Kozina, do 6.
februarja 2002.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis “Javni razpis na področju športa
2002”.
5. Postopek obravnave vlog: datum odpiranja vlog bo 7. 2. 2002. Odpiranje ne bo
javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali prijave
izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni rok. V kolikor kandidat v določenem
roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni na
podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v
pravilniku. Strokovna komisija tudi ovrednoti
programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov
športa, ki so sestavni del odloka.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki
tudi sklene pogodbo z izvajalci.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v petih dneh po
potrditvi s strani župana.
Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Hrpelje – Kozina, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. 05/68-00-150.
Občina Hrpelje – Kozina
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Ob-62971
Javni razpis
za javno zbiranje ponudb za izvedbo
kompleksnega informacijskega sistema
za potrebe Termoelektrarne Brestanica
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Brestanica d.o.o.,
CPB
18,
8280
Brestanica,
faks
07/49-22-262.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javno zbiranje ponudb za oddajo naročila.
3. Vrsta storitve in opis: kompleksni informacijski sistem:
– skupni procesni sistem,
– podatkovni strežnik.
4. Kraj izvedbe del: Termoelektrarna Brestanica d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.
5. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja naročila:
– predvideni datum pričetka storitev: začetek aprila 2002,
– predvideni datum dokončanja storitev:
sredina decembra 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termelektrarna Brestanica d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica (tajništvo TEB, tel.
07/48-16-125).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT na TR pri NLB št.
02980-0015896423.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2002 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Termelektrarna Brestanica d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
– v roku 7 dni po prejemu ponudb,
– Termoelektrarna Brestanica d.o.o.,
CPB 18, 8280 Brestanica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% orientacijske vrednosti ponudbe, veljavna do 30. 6. 2002 (z možnostjo podaljšanja
roka veljavnosti).
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja ponudb dalje.
12. Druge informacije o naročilu:
– Alojz Kozinc, tel. 07/48-16-146 za tehnični del razpisne dokumentacije,
– Majda Pirc, tel. 07/48-16-219 za splošni del razpisne dokumentacije.
Termelektrarna Brestanica, d.o.o.,
Brestanica
Ob-62972
Javni razpis
za zbiranje ponudb za izvedbo
kompleksnega informacijskega sistema
za potrebe Termoelektrarne Brestanica
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Brestanica d.o.o.,

CPB
18,
8280
Brestanica,
faks
07/49-22-262.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javno zbiranje ponudb za oddajo naročila.
3. Vrsta storitve in opis: dobava, vgradnja in zagon velikostenskega prikazovalnika.
4. Kraj izvedbe del: Termoelektrarna Brestanica d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.
5. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja naročila:
– predvideni datum pričetka storitev: začetek aprila 2002,
– predvideni datum dokončanja storitev:
sredina oktobra 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termelektrarna Brestanica d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica (tajništvo TEB, tel.
07/48-16-125).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT na TR pri NLB št. 02980-0015896423.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 3. 2002 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termelektrarna Brestanica
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
– v roku 7 dni po prejemu ponudb,
– Termoelektrarna Brestanica d.o.o.,
CPB 18, 8280 Brestanica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% orientacijske vrednosti ponudbe, veljavna do 30. 6. 2002 (z možnostjo podaljšanja
roka veljavnosti).
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja ponudb dalje.
12. Druge informacije o naročilu:
– Alojz Kozinc, tel. 07/48-16-146 za tehnični del razpisne dokumentacije,
– Majda Pirc, tel. 07/48-16-219 za splošni del razpisne dokumentacije.
Termelektrarna Brestanica, d.o.o.,
Brestanica
Ob-62813
Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.,
Koper, Ul. 15. maja št. 17, 6000 Koper, na
predlog sklepov upravnega odbora zadruge
objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnega premoženja
1. Predmet prodaje so nepremičnine v
lasti KZ Agraria Koper, z.o.o. Koper, Ul.
15. maja št. 17, Koper v skupni izmeri
5265 m2, ki ga sestavljajo parcele št.
2851/1: poslovna stavba 344 m2; gospodarsko poslopje 105 m2; gospodarsko po-
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slopje 65 m 2, dvorišče 1429 m2; travnik
985 m2, parc. št. 2851/4: stanovanjska
stavba 100 m2 (ruševina), gospodarsko poslopje 33 m 2, dvorišče 374 m2 in travnik
1830 m2; vse v zemljiškoknjižnem vložku
št. 1011, k.o. Dekani. Navedene nepremičnine se prodajajo le v paketu in ne ločeno po parcelah. Nepremičnine so bremen proste.
2. Izhodiščna prodajna cena za predmetne nepremičnine po cenitvenem poročilu zapriseženega sodnega izvedenca in cenilca
gradbene in kmetijske stroke je 45,000.000
SIT.
3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno v tolarjih,
– plačilne pogoje
– dokazilo, da je ponudnik na ŽR. št.
51400-601-13677 pri APP Koper, vplačal
varščino v višini 10% izklicne cene,
– izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo, potrdilo o državljanstvu (overjena fotokopija) za fizično osebo oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike,
– program dejavnosti, ki jo nameravajo
opravljati na navedeni lokaciji.
Dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od 30 dni.
4. Prodaja bo potekala po načelu “videno
- kupljeno,” brez kasnejših ugovorov.
5. Za zavarovanje plačila kupnine je ponudnik dolžan priložiti bančno garancijo prvovrstne banke v višini izhodiščne cene, ki
se vnovči na prvi poziv po izteku pogodbenega roka za plačilo kupnine.
6. Kupec dobi nepremičnino v posest po
plačilu celotne kupnine.
7. Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s prenosom lastništva plača kupec.
8. Ponudniki morajo pisne ponudbe poslati ali oddati v zaprti ovojnici v 10 dneh od
objave tega razpisa do 12. ure na naslov: KZ
Agraria Koper, Ul. 15. maja št. 17, 6000
Koper, z oznako: “Javni razpis - prodaja nepremičnin - Ne odpiraj.”
9. Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s
strani upravnega odbora zadruge.
Na predlog komisije bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenjena kupoprodajna pogodba. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 8 dneh po objavljeni izbiri.
10. Uspelemu ponudniku se bo varščina
vračunala v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena v roku 8 dni po odpiranju ponudb, brez obresti.
11. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 15 dneh po prejemu obvestila o
izbiri, v kolikor ne sklene pogodbe v tem
roku, se plačana varščina zadrži.
12. Če bo več ponudnikov izpolnjevalo
razpisne pogoje, ima prednost tisti, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
13. Predkupno pravico imajo pod enakimi pogoji člani zadruge.
14. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
sklene kupoprodajno pogodbo s katerimkoli
ponudnikom.
15. Vse informacije o nepremičninah in
možnih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo na tel. 05/66-30-704, od 8. do 12. ure.
KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper

Stran

572 / Št. 6 / 25. 1. 2002

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-6/2002
Ob-62903
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi
(Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in
48/2001):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča 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 okrožnega sodnika, določene
v 2. 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. 111-4/02-0515
Ob-62904
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: I. na
podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje, določene v 25. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu.
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. 111-5/02-0515
Ob-62905
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: I.na
podlagi prvega odstavka 258. f člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97, 87/97,
31/00, 33/00 in 24/01):
a)– 1 prosto mesto sodnika za prekrške na Senatu za prekrške Republike
Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258. d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev na mesto sodnika za prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije, določene v prvem odstavku 258. e člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 1051
Ob-62869
Smučarska zveza Slovenije, Združenje
smučarskih športnih panog, Alpske discipline, Parmova 33, 1000 Ljubljana, razpisuje
prosti delovni mesti
1. direktorja alpskih disciplin in slovenskih alpskih smučarskih reprezentanc,
2. direktorja slovenskega alpskega
smučarskega sklada.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje:
Pod 1:
– najmanj VI. stopnja izobrazbe in 5 let
dela na področju vrhunskega alpskega smučanja,
– trener alpskega smučanja,
– znanje angleškega in nemškega jezika,
– aktiven član osnovne smučarske organizacije,
– organizacijske sposobnosti - opis dosedanjega dela.
Ob prijavi morajo kandidati predložiti
okvirni srednjeročni program svojega dela
in finančno ovrednoten program za obdobje
2002 - 2006.
Izbrani kandidat bo imenovan za olimpijsko obdobje 2002 - 2006.
Pod 2:
– najmanj V. stopnja izobrazbe in 10 let
dela v marketingu vrhunskega športa,
– znanje angleškega in nemškega jezika,
– aktiven član osnovne smučarske organizacije,
– organizacijske sposobnosti.
Ob prijavi morajo kandidati predložiti
srednjeročni finančni program za zagotavljanje izvajanja programa alpskega smučanja za obdobje 2002 - 2006.
Izbrani kandidat bo imenovan za olimpijsko obdobje 2002 - 2006.
Pisne prijave pod 1. in 2. točko z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je
treba poslati na gornji naslov do 5. februarja 2002 z oznako: “Ne odpiraj - Javni razpis”.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Smučarska zveza Slovenije
Št. 9/02
Ob-62990
Na podlagi 22. člena odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 88/01
in 102/01) javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj 4 leta na vodilnih delovnih mestih.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki so jih doslej
opravljali,
– vizijo delovanja in razvoja javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica
d.o.o.

Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 15 dneh od objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica, s pripisom »Ne odpiraj - javni razpis za
direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
JKP Komunala Ribnica, d.o.o.
Št. 1/2002
Ob-62914
Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana, na podlagi 28. člena
statuta Agencije za radioaktivne odpadke,
Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba naravoslovne ali tehnične smeri,
– 10 let delovnih izkušenj,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje angleškega jezika in
– državljanstvo Republike Slovenije.
Mandatna doba direktorja je štiri leta,
ista oseba pa je lahko po preteku mandata
ponovno imenovana za direktorja.
Pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z
oznako “za Upravni odbor ARAO” naj kandidati v 20 dneh po objavi razpisa pošljejo na
naslov: Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri, h kateri daje soglasje Vlada RS, obveščeni v roku 8 dni po
soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorja.
Agencija za radioaktivne odpadke
Ljubljana
Ob-62839
Svet Srednje zdravstvene šole Ljubljana,
Poljanska c. 61, 1000 Ljubljana, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene v 53. oziroma 144. in 145. členu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja v RS (Ur. l. RS, št. 12/96
in 23/96 oziroma 43. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 64/01) ter imeti pedagoške in
organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.
Mandat traja 5 let. Začetek dela bo
15. 4. 2002.
Kandidati morajo predložiti:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– kratek življenjepis,
– svojo vizijo razvoja šole.
Pisne ponudbe pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Poljanska c. 61,
1000 Ljubljana, s pripisom “Za razpis ravnatelja”.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem roku.
Srednja zdravstvena šola
Ljubljana
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Druge objave
Ob-62984
Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije-razvoj in inženiring d.d., Maribor, Vetrinjska 2, razpisuje
javno zbiranje ponudb
I. Predmet prodaje: nepremičnine.
1. Enosobno stanovanje v izmeri
35,31 m2, na lokaciji Gorkega 1, Maribor,
ocenjena vrednost 6,100.000 SIT – stanovanje je zasedeno z najemnikom;
2. Enosobno stanovanje v izmeri
32,04 m2, na lokaciji Strossmayerjeva 13,
Maribor, ocenjena vrednost 4,980.000 SIT
– stanovanje je zasedeno z najemnikom;
3. Trisobno
stanovanje
v
izmeri
63,78 m2, na lokaciji Borštnikova 73, Maribor, ocenjena vrednost 8,550.000 SIT –
stanovanje je zasedeno z najemnikom;
4. Trisobno
stanovanje
v
izmeri
71,82 m2, na lokaciji Ul. Bratov Greif 24,
Maribor, ocenjena vrednost 8,240.000 SIT
– stanovanje je zasedeno z najemnikom;
5. Zidana garaža na parc. št. 1746, vl.
št. A1-15, k.o. Maribor-Grad (center), ocenjena vrednost 1,500.000 SIT in
6. Zidana garaža na parc. št. 1746, vl.
št. A1-16, k.o. Maribor-Grad (center), ocenjena vrednost 1,500.000 SIT.
Premičnine
1. Osebni avtomobil VW Passat, letnik
1996, ocenjena vrednost 1,090.000 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti obseg odkupa, ponujeno ceno in predložiti
potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene vrednosti na ž.r. podjetja št.
51800-601-50300. Plačilo kupnine mora
biti izvršeno v roku do 30 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške prodaje nepremičnin oziroma premičnin in prenosa pravic na kupca,
davke, takse, stroške prodaje, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Ta objava
ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali
katerimkoli ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku
14 dni od prejema obvestila o izbiri in vplačati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo
pogodba razveljavljena, varščina pa ne bo
vrnjena.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo dobili vrnjeno varščino brez obresti v roku 8
dni po izbiri ponudnika.
Komisija bo o izbiri ponudnika odločila v
roku 8 dni po preteku roka za zbiranje ponudb.
Opcijski rok za zbiranje ponudb je 14
dni od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije-razvoj in inženiring d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor, z oznako »Ponudba
za razpis št. 1/02 – ne odpiraj«
Vse informacije o nepremičninah in možnih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 02/22-00-551.
Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije- razvoj
in inženiring d.d.
Št. 02/02
Ob-62918
Na podlagi 105. člena statuta IZS objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
EŠ
A-0990

PI
Janez Gomboc, univ. dipl. inž.
arh.
A-0991 Špela Nardoni, univ. dipl. inž. arh.
A-0992 Matija Golner, univ. dipl. inž. arh.
G-2022 Miroslav Lazar, univ. dipl. inž.
grad.
G-2023 Igor Hvastja, univ. dipl. inž. grad.
S-0723 Bogomir - Henrih Žižek, univ.
dipl.
inž. str.
S-1105 Milan Bevec, inž. str.
E-1272 Vlado Berke, univ. dipl. inž. el.
E-1273 Jože Simonič, univ. dipl. inž. el.
R-0002 Matjaž Cerovac, univ. dipl. inž. rud.
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,
R- številka v matični sekciji rudarske in
geotehnološke stroke,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 02/02
Ob-62919
Na podlagi 7. člena zakona o geodetski
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), 91. člena
statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l.
RS, št. 7/97), 15. in 40. člena (106b) sprememb in dopolnitev statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 57/00) objavlja
Inženirska zbornica Slovenije
geodete
vpisane v imenik geodetov pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
EŠ
Geodeti
Geo0179 Stanislava Belingar, inž. geod.
Geo0180 Igor Gimpelj, univ. dipl. inž.
geod.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev geodeta,
Geo – številka v matični sekciji geodetov.
Inženirska zbornica Slovenije

Št.
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Št. 02/02
Ob-62920
Na podlagi statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja:
EŠ
Ime in priimek
G-0630 Tomažič Boris, univ. dipl. inž.
grad.
G-1563 Vladimir Špiganovič, inž. grad.
A-0651 Doc.dr. Mojca Šašek Divjak, univ.
dipl. inž. arh.
A-0455 Pirih Olga, univ. dipl. inž. arh.
G-155. Romana Starič, 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,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 02/02
Ob-62921
Na podlagi 99. in 103. člena statuta IZS
objavlja Inženirska zbornica Slovenije
seznam
inženirjev, ki so podali lastno zahtevo
za izbris iz članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev.
Njihove zahteve je obravnaval upravni odbor na seji z dne 20. 12. 2001, upravni
odbor je sprejel sklep, da se iz članstva
zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev izbriše naslednje inženirje:
EŠ
PI
G-0299 Adamič Stanislav, univ.
dipl. inž. grad.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-62931
Na podlagi 99. člena statuta IZS (Ur. l.
RS, št. 7/97) in 43/115i. člena Sprememb
in dopolnitev statuta IZS objavlja Inženirska
zbornica Slovenije
inženirja,
ki mu je bil v disciplinskem postopku
izrečen začasen izbris iz imenika
pooblaščenih inženirjev in posebnega
imenika odgovornih projektantov:
EŠ
G-0113
G-9267

Ime in priimek
Željko Pupić, univ. dipl.
inž. grad.
Željko Pupić, inž. grad.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirja,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev.
Inženirska zbornica Slovenije
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-177/01-06
Ob-62836
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi
89. člena v zvezi z 51. členom Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99 in 70/00) v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča Edite
Kokalj, s stalnim prebivališčem v Bistrici
pri Tržiču, Kovorska cesta 23, sklep
1. Marjeta Erjavec, delavka Upravne
enote Tržič, se postavi za začasno zastopnico za vročitev odločbe, izdane Editi Kokalj v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
2. Marjeti Erjavec se vroči odločba
Upravne enote Tržič, št. 209-177/01-06 z
dne 10. 1. 2002. Z vročitvijo odločbe začasni zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.
Št. 2/05-11-21102-54/2000-32 Ob-62745

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00)
in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031032/01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Petančič Dejana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Petančič Dejanu, roj. 12. 6. 1970, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Preglov trg 13, sedaj neznanega prebivališča, 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.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 10403/00001/2002-002 Ob-62837
1. Statut Sindikata brezposelnih delavcev Slovenije (SBDS), s sedežem v Kisovcu, Cesta na Zlato polje 6, se hrani
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve.
2. Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod št. 153, dne 9. 1. 2002.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-6/01-0202024
Ob-62948
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila sindikata organizacije Družbeno
podjetje Stanovanjski servis, p.o. Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 77, se vzamejo iz hrambe z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.
Št. 028-7/01-0202024
Ob-62950
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Gimnazija Ptuj,
Volkmerjeva 15, 2250 Ptuj
– naziv pravil: Pravila sindikata zavoda
Gimnazije Ptuj,
– ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Gimnazija Ptuj,
– sedež sindikata: Vokmerjeva 15,
2250 Ptuj
– kratica sindikata: SVIZ – Gimnazija
Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 99.
3. Matična številka sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Gimnazija
Ptuj je: 1590634.
Št. 026-20/01
Ob-62951
1. Pravilnik sindikata z imenom: “Sindikat družbe SŽ Elektrode Jesenice d.o.o.,
Neodvisnost, KNSS,” s sedežem na Cesti
železarjev 8, 4270 Jesenice, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru sindikata dne 1.
12. 2001, se vzame v hrambo na Upravni
enoti Jesenice.
2. Pravilnik se vpiše v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 75.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-62940
Ime glasila: NT & RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje, podjetje je izdajatelj
tednika Novi tednik in radia Radio Celje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Izdajatelj: Podjetje NT & RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje.
Struktura kapitala:
– Atka prima - 30%,
– Anica Šrot Aužner - 12,42%,
– Slovenski odškodninski sklad d.d. 10%,
– zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci - 33,53%.
Uprava: direktor Srečko Šrot.

Ob-62942
Ime glasila: Naš čas, d.o.o., Kidričeva
cesta 2/a, Velenje.
Viri financiranja za izdajanje tednika Naš
čas so naročnina, kolportažna prodaja časopisa, objavljanje oglasov in drugih propagandnih sporočil. Objavljanje oglasov in drugih propagandnih sporočil je tudi vir financiranja za delovanje radia Velenje. Podjetje
sredstva pridobiva še z računalniškim oblikovanjem in založništvom.
Lastniki z najmanj 5% kapitala družbe
so: Boris Zakošek, Šalek 6, Velenje
(16,81% oziroma 316 glasov); Stanislav
Vovk, Kardeljev trg 3, Velenje (10,96% oziroma 206 glasov); Mira Zakošek, Šalek 6,
Velenje (9,66% oziroma 181 glasov); Mitja
Čretnik, Šaleška 20/a, Velenje (9,35% oziroma 175 glasov); Nina Jug, Koželjskega
1, Velenje (7,58% oziroma 142 glasov).
Skupno število glasov je 1875.
Skladno z 10. členom družbene pogodbe in s sklepom 10. seje skupščine družbe
opravlja poslovodske posle družbe Naš čas,
d.o.o., direktor Boris Zakošek.

Objave gospodarskih
družb
Ob-62890
V skladu s sklepom 18. skupščine delniške družbe Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, z dne 22. januarja 2002, Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto objavlja
izdajo delnic pete emisije,
pod naslednjimi pogoji:
A)
Firma izdajatelja delnic: Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo.
Oznaka delnic: delnice so navadne,
imenske delnice istega razreda.
Skupna vrednost celotne izdaje delnic:
850,000.000 SIT.
Način oziroma oblika izdaje delnic: delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
Nominalna vrednost ene delnice:
10.000 SIT.
Emisijska vrednost ene delnice: 10.000
SIT.
Način izplačila dividende: po sklepu
skupščine.
Čas vpisa in vplačila delnic: za prednostne upravičence 14 dni po objavi sklepa o
povečanju osnovnega kapitala, oziroma najkasneje do 11. 2. 2002, za prednostne
upravičence na neizkoriščenem delu 1 dan
po preteku citiranega roka, na dražbi, ki bo
12. 2. 2002, po načelu najboljše ponudbe.
Vpis in vplačilo delnic za vse upravičence je
vsak delovni dan od 8. do 13. ure na sedežu družbe.
Način vpisa in vplačila delnic: na sedežu
družbe in s plačilom na žiro račun družbe
takoj po vpisu.
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Oblika vplačila delnic: delnice se vplačujejo v celoti v gotovini, v polnem emisijskem znesku.
Vrnitev vplačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila vrnila takoj.
Razred delnic: vse delnice tvorijo en razred.
Način objave delnic: o izdaji delnic bo
družba obvestila vse delničarje z objavo v
Uradnem listu in pisno.
Postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki.
Način razpolaganja z delnicami: z delnicami bodo delničarji razpolagali skladno s
predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki ob upoštevanju predkupne pravice
delničarjev, ki so prevzeli delnice na podlagi tega sklepa.
Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji: delničarji imajo v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe prednostno pravico do vpisa novoizdanih delnic pri
povečanju osnovnega kapitala z vložki, če
prednostna pravica s sklepom o povečanju
osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma
izključena.
B)
Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto objavlja za prednostne upravičence
dražbo, do neizkoriščenega dela
delnic,
ki bo v torek, 12. 2. 2002 ob 9. uri v
mali sejni sobi Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova cesta 5.
Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto
uprava družbe
Franci Bratkovič, univ. dipl. ek.
Branko Breglec, univ. dipl ek.

Javne prodaje delnic
Ob-62807
Kompas hoteli Bled,d.d., Cankarjeva c.
2, 4260 Bled objavlja na temelju 6. člena
Statuta Kompas hoteli Bled,d.d. in vodenju
evidence delničarjev
Ponudbo delničarjev 2/01
za prodajo delnic Kompas hoteli Bled,
d.d.
Delničarka Sabina Rešek, Sebenje 1,
4260 Bled prodaja 1217 rednih imenskih
delnic Kompas hoteli Bled,d.d.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico znaša 3.500 SIT.
3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic na ———informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci delnic dobili v pisarni poslovne sekretarke v
Kompas hotelu na Bledu,
b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec.
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe.

Delničar Klemen Rešek, Sebenje 1,
4260 Bled prodaja 57 rednih imenskih delnic Kompas hoteli Bled,d.d.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico znaša 3.500 SIT.
3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic na ———informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci delnic dobili v pisarni poslovne sekretarke v
Kompas hotelu na Bledu,
b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec.
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Delničar Janez Rešek, Sebenje 1, 4260
Bled prodaja 170 rednih imenskih delnic
Kompas hoteli Bled,d.d.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico znaša 3.500 SIT:
3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic na ——informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci delnic dobili v pisarni poslovne sekretarke v
Kompas hotelu na Bledu,
b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec.
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Delničar Šolar Robert, Cesta v Megre,
4260 Bled prodaja 285 rednih imenskih
delnic Kompas hoteli Bled,d.d.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico znaša 3.500 SIT.
3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic na——informacijo o številki računa za nakazilo bodo kupci dobili v
pisarni poslovne sekretarke v Kompas hotelu na Bledu,
b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec.
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Delničar Aleš Smolej, Gradnikova 107,
4240 Radovljica prodaja 122 rednih imenskih delnic Kompas hoteli Bled,d.d.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico
je 4.000 SIT.
2. Prodajna vrednost za vsako delnico je
3.500 SIT.
3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic na—— informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci dobili
v pisarni poslovne sekretarke v Kompas hotelu na Bledu,
b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec.
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Delničar Viktorija Urh, Bohinjska Bela
92a, 4263 Bohinjska Bela prodaja 558 rednih imenskih delnic Kompas hoteli Bled,d.d.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico znaša 2.000 SIT.
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3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic na ——informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci dobili
v pisarni poslovne sekretarke v Kompas hotelu na Bledu,
b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec.
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Delničar Umija Tatarević,Grajska cesta
22, 4260 Bled prodaja 291 rednih imenskih delnic Kompas hoteli Bled,d.d.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico
je 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico znaša 2.000 SIT.
3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic na——informacijo o številki za nakazilo bodo kupci dobili v pisarni
poslovne sekretarke Kompas hotelu na Bledu,
b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec.
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Delničar Janka Cund, Bohinjska Bela 94,
4263 Bohinjska Bela prodaja 4 redne imenske delnice Kompas hoteli Bled,d.d.
1. Nominalna vrednost vsake delnice
znaša 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico je
4.000 SIT.
3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic na ——informacijo o
številki za nakazilo bodo kupci delnic dobili
v pisarni poslovne sekretarke v Kompas hotelu na Bledu,
b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec.
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Delničar Roman Cund, Bohinjska Bela
94, 4263 Bohinjska Bela prodaja 24 rednih
imenskih delnic Kompas hoteli Bled,d.d.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico
je 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico je
4.000 SIT.
3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic——informacijo o številki za nakazilo bodo kupci delnic dobili v
pisarni poslovne sekretarke v Kompas hotelu na Bledu,
b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec.
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Prednostno pravico do nakupa ponujenih delnic imajo delničarji družbe Kompas
hoteli Bled,d.d.. Ponudba veže ponudnika
15 dni od dneva objave te ponudbe, to je
od 25. 1. 2002 do 9. 2. 2002.
Delničarji najpozneje v 15 dneh od objave ponudbe, to je do vključno 9. 2. 2002,
pisno pošljejo svoje ponudbe za nakup ponujenih delnic po pogojih te ponudbe na
naslov Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva c. 2, 4260 Bled. Na kuverto s ponudbo
mora napisati »Ne odpiraj«. O prenosu delnic v skladu s to ponudbo je delničar (kupec ali prodajalec) dolžan obvestiti Družbo
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Kompas hoteli Bled,d.d. Ta ponudba je na
vpogled v pisarni poslovne sekretarke v družbi Kompas hoteli Bled, d.d. od dne 25. 1.
2002.
Kompas hoteli Bled, d.d.

Pozivajo se upniki družbe, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gostinstvo Bela krajina
Črnomelj, d.o.o.

Ob-62811
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja

Ob-62977
Družbeniki družbe F.S. prodaja kruha in
slaščic d.o.o. Ljubljana, Dalmatinova 2 so
na skupščini dne 22. 11. 2001 sprejeli

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice
Triglav, d.d.
Prodajalec: IUV d.d., Tržaška cesta 31,
1360 Vrhnika.
Predmet prodaje: 11 delnic Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 3,300.000 SIT za delnico.
Pogoji prodaje: plačilo kupnine v treh
dneh od prodaje. Vse stroške overovitve
pogodbe nosi kupec.
Zavarovanje kupnine: do plačila kupnine
hrani overovljeno pogodbo prodajalec.
Ponudba je v skladu z določbo 4. odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. namenjena obstoječim delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.
Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva 19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te objave.
Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil najvišjo ceno.
Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-63083
V skladu z določili 465. člena Zakona o
gospodarskih družbah objavljamo prevzem
26,15% deleža (67.557 delnic) družbe Poligalant, Industrija za predelavo plastičnih
mas d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja
Draga s strani družbe Ultrapac d.o.o., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga.
Poligalant d.d.
uprava – predsednik
Dimitrij Živec

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-62838
Skupščina družbe Gostinstvo Bela krajina Črnomelj, d.o.o. s sedežem Kolodvorska 61, Črnomelj, je na svoji seji dne 30. 5.
2000 pod 5. točko dnenega rega sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
z
dosedanjega
zneska
57,180.000 SIT na znesek 24,231.082
SIT.

sklep:
Osnovni kapital družbe je previsok, zato
se zmanjša za 10,000.000 SIT in sicer iz
14,008.000 SIT na 4,008.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se zmanjša efektivno tako, da se vrednost zmanjšanega
osnovnega kapitala družbe izplača družbenikom v sorazmerju z njihovimi poslovnimi
deleži.
Vrednost zmanjšanega osnovnega kapitala izplača družba družbenikom najkasneje
v roku enega leta od dneva vpisa zmanjšanega osnovnega kapitala v sodni register pri
pristojnem sodišču.
Dinamiko izplačil zmanjšanega osnovnega kapitala posameznim družbenikom določi direktor v skladu z zgoraj navedenim sklepom ob upoštevenju likvidnostne situacije
družbe in ob upoštevenju načela, da mora
dinamika izplačil potekati tako, da zaradi
tega ne bo zavrto ali resneje ogroženo poslovanje družbe.
Družba F.S. prodaja kruha in slaščic
d.o.o. Ljubljana, Dalmatinova 2, poziva vse
svoje upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
F.S. prodaja kruha in slaščic d.o.o.
Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-63008
Na podlagi 39. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d., uprava sklicuje
5. sejo skupščine družbe
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje,
Partizanska 78
ki bo dne 25. 2. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe v Velenju, Partizanska 78
(sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
– za predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat,
– izvoli se preštevalki glasov Sonjo Kugonič in Kristino Zupanc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme spremembe in dopolnitve statuta
družbe v predloženem besedilu in čistopis
statuta.

3. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
– skupščina razreši dosedanje člane
nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Djordja Žebeljana,
2. Dragana Martinška,
3. Bojana Škarjo;
– skupščina izvoli za štiriletno mandatno
obdobje naslednja člana nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:
1. Djordja Žebeljana,
2. Ladislava Tomšiča.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v
roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu
uprave delniške družbe. Skupšine 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 eno 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 soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
direktor
doc. dr. Franc Žerdin
Ob-63062
Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe in v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah sklicuje uprava
5. skupščino delniške družbe
EKO elektrokovinarska oprema d.d.,
Štrbenkova 10, Velenje
ki bo dne 26. 2. 2002 ob 11. uri na
sedežu družbe v Velenju, Štrbenkova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje
odvetnica Katarina Prebil.
Za preštevalko glasov se imenuje Uršula
Menih.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak.
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2. Sprejem sklepov o prenehanju družbe in začetku likvidacije.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina družbe EKO elektrokovinarska oprema d.d., Štrbenkova 10, Velenje zaradi ekonomskih razlogov (neekonomičnosti izvajanja dejavnosti družbe zaradi
previsokih stroškov poslovanja) odloči, da
družba preneha in se začne postopek za
njeno likvidacijo v skladu z 6.7. členom Statuta družbe in 374. členom Zakona o gospodarskih družbah.
b) Skupščina sprejme naslednje spremembe Statuta družbe in prečiščeno besedilo Statuta:
Spremeni se 1.člen Statuta družbe EKO
d.d., Velenje, tako da se v celoti pravilno
glasi:
»1.1. Firma družbe se glasi: EKO elektrokovinarska oprema d.d. v likvidaciji.
1.2. Skrajšana firma družbe se glasi:
EKO d.d. v likvidaciji.
1.3. Sedež družbe je v Velenju, Štrbenkova 10.«.
c) Za likvidacijskega upravitelja družbe
EKO d.d. v likvidaciji se imenuje direktor
družbe Georges Serge Messien, Rue Camp
Courtin (MAR), 27, Turnai, Belgija.
d) Rok za prijavo terjatev upnikov je 30
dni od objave sklepa o likvidaciji družbe.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Gradivo za skupščino, bo na vpogled v
tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, 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.
Nasprotni predlogi delničarjev k določenim točkam dnevnega reda morajo biti vloženi v roku 7 dni po objavi sklica skupščine
pri tajništvu uprave delniške družbe v pisni
obliki ter morajo biti obrazloženi.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Skupščine se lahko udeležijo in lahko na skupščini
uresničujejo glasovalno pravico delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut 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.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi 30 minut
kasneje (drugi sklic) v istih prostorih. Ponovljena skupščina bo veljavno zasedala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
kapitala.
EKO d.d., Velenje
uprava
direktor Georges Serge Messien

Št.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek
V objavi sklepa sodišča v stečajnem postopku nad dolžniki Štifter Milan, s.p. Gozdarska dela Jelka, Javorje 30, Črna na Koroškem, St 24/2001, Pleskarstvo Očkerl,
Očkerl Franjo, s.p. Slovenj Gradec, St
32/2001, Štefanija Mlinar, s.p. Mini market - Kava bar Kralj, Prevalje, St 34/2001,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 4 z dne
18. 1. 2002 (stran 310) se podpis popravi
in pravilno glasi:
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 1. 2002
Uredništvo
St 59/2001
S-62730
To sodišče je v stečajnem postopku nad
Migi-Trade d.o.o., Ropretova pot 4, Mengeš - v stečaju za dne 27. 2. 2002 ob
10.45 v sobi 307/III razpisuje 2. narok za
preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2002
St 118/2001
S-62731
To sodišče je s sklepom opr. št. St
118/2001 dne 15. 1. 2002 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Jeklotehna trgovina, trgovina na debelo,
drobno in storitve d.o.o., Vetrinjska 22,
Maribor.
Odslej firma glasi Jeklotehna trgovina,
trgovina na debelo, drobno in storitve d.o.o.,
Vetrinjska 22, - v stečaju, Maribor.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Dušan Marin, Štantetova 4, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 4.
2002 ob 11. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 1.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2002
St 75/01-10
S-62733
To sodišče je s sklepom St 75/01 dne
10. 1. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Nirus d.o.o., Verovškova 12,
matična št. 5574650, ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2002

6 / 25. 1. 2002 / Stran 577

St 22/2001-8
S-62734
To sodišče na osnovi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic
1. Da je s sklepom opr. št. St 22/2001
začelo postopek prisilne poravnave med
dolžnikom Avto Tiče, Prodaja vozil in rezervnih delov, Štukelj Božidarja s.p., Pod
smreko št. 3, Črnomelj, matična št.
5545038, šifra dejavnosti G 50.102 in njegovimi upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta
brigad 5, Novo mesto.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
– Pančur, Podjetje za servisiranje, transport in trženje z avtomobili in avtomobilskimi deli d.o.o., Blejska Dobrava,
– Čiščenje poslovnih prostorov Nada
Žarkovič s.p., Blatnik 2, Črnomelj,
– Vargalant Oto Prebil s.p., Lošca 48,
Vrhnika,
– Plut Bogomir, Cerovec št. 2, Semič,
delavski zaupnik.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15.
1. 2002.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 1. 2002
St 114/2001
S-62786
To sodišče je s sklepom St 114/2001
dne 15. 1. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Podjetje za galvanizacijo
Galvan EK d.o.o., Spodnje Izlake 1, Izlake, matična št. 5666554.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tatjano Rupel, Pod Hribom 51, 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. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 4. 2002 ob 12. uri, soba 368
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2002
St 30/96
S-62787
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
30/96 dne 14. 1. 2002 ustavilo unovčevanje stečajne mase in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kompas Consulting
d.d. - v stečaju, Dvoržakova 11a, Ljubljana.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2002
St 151/2001
S-62788
To sodišče je s sklepom St 151/2001
dne 15. 1. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom BIO - Hiron d.o.o., Dolenjska cesta 103, Ljubljana, matična št.
5997496, številka dejavnosti: 85.142 ter
nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2002
St 109/2001
S-62789
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St.
109/2001 dne 14. 1. 2002 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Networking
d.o.o., Tometova ulica 15, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2002
St 39/2001
S-62790
To sodišče razpisuje v postopku prisilne
poravnave nad dolžnikom Simen Inženiring, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 49, Kranj narok za prisilno poravnavo, ki
bo dne 14. 2. 2002 ob 13. uri, v sobi
014/klet tega sodišča.
Upniki si načrt finančne reorganizacije
lahko ogledajo v stečajni pisarni Okrožnega
sodišča v Kranju v času uradnih ur, in sicer
v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure, ob sredah tudi od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 1. 2002
St 87/2001-18
S-62791
To sodišče je s sklepom opr. št. St
87/2001 z dne 15. 1. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Markom Fajfarjem s firmo Mizarski servis in montaža, Marko
Fajfar s.p., Ljubljanska 46, Maribor, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2002
St 24/2001-6
S-62792
To sodišče je na seji senata dne 11. 12.
2001 pod opr. št. St 24/2001 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Šiviljstvo in računovodske storitve Antonija
Vidic, s.p., Črnomelj, Ločka cesta 18,
Črnomelj se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Šiviljstvo in računovodske storitve Antonija Vidic, s.p., Črnomelj, Ločka cesta 18, Črnomelj izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
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Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 1. 2002
St 23/2001-6
S-62793
To sodišče je na seji senata dne 15. 1.
2002 pod opr. št. St 23/2001 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom UPIT
Trgovsko uslužnostne dejavnosti Novo
mesto d.o.o., Kočevarjeva ulica 2, Novo
mesto, matična št. 5413346, šifra dejavnosti 51.700, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
UPIT Trgovsko uslužnostne dejavnosti Novo
mesto d.o.o., Kočevarjeva ulica 2, Novo
mesto izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 1. 2002
St 41/2001
S-62794
I. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Livarna Vuzenica d.o.o.,
Livarska 21/a, Vuzenica, matična št.
5473039, šifra dejavnosti 27.510.
II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Cimos d.d., Avtomobilska industrija,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a,
Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Ljubljana, Zunanji oddelek v Mariboru,
Svetozarevska 6, Maribor,
– Koroška trgovina, Trgovina in storitve
d.d., Partizanska ul. 2, Radlje ob Dravi,
– Janez Slemnik, Sp. trg 31, Vuzenica,
predstavnik sveta delavcev.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Borisa Kastivnika, univ. dipl.
ekonomist, Navrški vrh 3c, Ravne na Koroškem.
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 1.700 SIT in največ 34.000 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 pravnave (16. 1.
2002).
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 bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 1.
2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 1. 2002
St 21/2000
S-62879
To sodišče je s sklepom St 21/2000
dne 15. 1. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Promar d.o.o. Ljubljana - v stečaju, Stegne 35.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2002
St 25/2002
S-62880
To sodišče je s sklepom z dne 8. 2.
2002 pod opr. št. St 25/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Induplati tekstil, Industrija platnenih izdelkov d.o.o., Kamniška 24, Zgornje Jarše,
Domžale, matična št. 5838878, šifra dejavnosti 17.200.
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 (8. 1.
2002).
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.
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Upnike se obvešča, da sta se družbi Induplati plasting d.o.o. ter Induplati trading
d.o.o. z dnem 31. 12. 2001 pripojili k dolžniku, to je družbi Induplati tekstil d.o.o.,
tako da v tej prisilni poravnavi sodelujejo
tudi upniki pripojenih družb, saj se prisilna
poravnava nanaša tudi na njih.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Toš, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Gorenjska predilnica d.d., Kidričeva
75, Škofja Loka,
– Banka Domžale d.d., Ljubljanska 62,
Domžale,
– Slovenska razvojna družba d.d., Dunajska 160, Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska c. 34, Domžale,
– Sonja Pogačar, Loka pri Mengšu,
Mengeš, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 8. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2002
St 67/2000
S-62881
To sodišče je v likvidacijski zadevi zoper
dolžnika Primex, mednarodna trgovina,
d.d., Nova Gorica, Vipavska 13, v likvidaciji, izven naroka dne 15. 1. 2002 sklenilo:
Likvidacijski postopek v tej zadevi se
ustavi.
Likvidacijsko upraviteljico Ksenjo Toplikar Zorn se razreši.
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Primex, mednarodna trgovina d.d.
Nova Gorica, Vipavska 13, Nova Gorica,
matična št. 5511682, številka dejavnosti
70.320 in ki se ga takoj zaključi (člen 99/1
ZPPSL).
V sodni register tega sodišča se vpiše
sklep o začetku stečajnega postopka in
pravnomočen sklep o zaključku stečajnega
postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi.
Sklep o začetku stečajnega postopka in
o tem, da se ga takoj zaključi, se objavi v
Uradnem listu RS.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka se
upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi
tega sklepa.
Premoženje stečajnega dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka, neporabljen del pa se bo izročil Mestni občini Nova Gorica.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 1. 2002
St 24/95
S-62882
To sodišče je s sklepom St 24/95 z dne
16. 1. 2002 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Lucia Trgovina & Import v
stečaju, Prvomajska 15, Sevnica.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 1. 2002
St 114/2001
S-62883
To sodišče je s sklepom opr. št. St
114/2001 dne 17. 1. 2002 začelo stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom Monvi, družba za trgovino in storitve d.o.o.,
Tovarniška c. 51, Ruše.
Odslej firma glasi Monvi, družba za trgovino in storitve d.o.o., Tovarniška c. 51, - v
stečaju, Ruše.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Elij
Rijavec, Golarjeva 11, Brezje.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 3.
2002 ob 9. uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 17. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 1. 2002
St 6/2001-82
S-62945
Poravnalni senat tega sodišča je s sklepom, ki je postal pravnomočen dne 12. 1.
2002 potrdil prisilno poravnavo dolžnika
Flamingo, Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Črešnjevci 158.
Terjatve upnikov so razvrščene v naslednje razrede:
I. Razred terjatev ločitvenih in izločitvenih upnikov.
Na navedene terjatve prisilna poravnava
nima učinka.
II. Razred terjatev upnikov po 160. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji - ZPPSL.
Na navedene terjatve prisilna poravnava
nima učinka.
III. Razred terjatev države iz naslova zamudnih obresti.
Terjatve se v celoti odpišejo po 3. točki
16. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij.
IV. Razred upnikov, ki bodo svoje terjatve, ki so nastale v postopku prisilne poravnave, konvertirali v lastniški kapital.
V. Razred terjatev vseh ostalih upnikov,
ki se poplačajo v višini 20% v enem letu od
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Seznami upnikov iz posameznega razreda z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih terjatev so sestavni del izreka sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 1. 2002
St 23/93
S-62946
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika “M6” Trgovina na debelo
in drobno d.o.o., Miren 126, Miren pri Gorici, v stečaju, ki se vodi pod opr. št. St 23/93,
izven naroka dne 17. 1. 2002, sklenilo: stečajni postopek v tej stečajni zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključitvi stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi vpisi
v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 1. 2002
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St 104/2001
S-62947
To sodišče je s sklepom opr. št. St
104/2001 začelo stečajni postopek nad
stečajnim dolžnikom Trgofin, družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.,
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
Odslej firma glasi Trgofin, družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o., Ul.
Vita Kraigherja 5 - v stečaju, Maribor.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenko Gril, univ. dipl. ek.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne 22. 4.
2002 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 18. 1.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2002

Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00036
IZ-17252
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.
Z 2001/00036 z dne 15. 11. 2001, je bila
v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Banke Vipa d.d. Nova Gorica in dolžnika
ter zastavitelja Jokr d.o.o. Goriška 23/a,
Ajdovščina, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice v višini 8,000.000 SIT s pripadki, zarubljena dne 15. 11. 2001 nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer na dvosobnem stanovanju št. 13, v I.
nadstropju stanovanjskega objekta v Ajdovščini, Goriška c. 23/a, ki stoji na parc. št.
1011, k.o. Ajdovščina, vpisani pri zemljiškoknjižnem vložku št. 180, v skupni izmeri
57,79 m2 ter na solstninskem deležu na
skupnih prostorih, delih in napravah objekta
ter funkcionalnem zemljišču, last dolžnika in
zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalko Občino Vipava, Glavni trg 15, Vipava, dne 20. 2. 1997, pod št.
362-5/96 in overjene pri notarki Lauri Čermelj, dne 26. 3. 1997, pod opr. št. OV
593/97.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 30. 11. 2001
Z 2001/00034
IZ-17258
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.
Z 2001/00034 z dne 15. 11. 2001, je bila
v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., področje Nova Gorica in dolžnika ter zastavitelja Vrčon Transport, trgovina in računovodske storitve d.o.o., Skrilje 45/a, Dobravlje,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
v višini 5,725.565 SIT s pripadki, zarubljena dne 15. 11. 2001 nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovni
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prostor v I. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta v Ajdovščini, Goriška 25/b
(po osnovni pogodbi 13/5-90) v objektu 5
pod št. 2/1, površine 33 m2 in je last dolžnika in zastavitelja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalci Repič Nikolajem Francem, Repič Primožem in Repič Manco z dne 13. 3. 2001, ki je bila
overjena pri notarki Lauri Čemrlej iz Ajdovščine, dne 26. 3. 2001, v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 30. 11. 2001
Z 01/00404
IZ-17174
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.
št. Z 2001/00404 z dne 22. 11. 2001, v
izvršilni zadevi upnika Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, zoper dolžnika in zastavitelja Damijana Del Negro in Katarine Del
Negro, oba stan. Miličinskega ul. 14, Celje,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
do dolžnikov v višini 350.000 ATS v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pogodbeno dogovorjenimi pripadki,
z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ
opravilo rubež in popis nepremičnine, stanovanja št. 10 v prvem nadstropju stanovanjske
hiše v izmeri 71,25 m2 (bruto 73,62 m2), na
naslovu Miličinskega 14 v Celju, ki v naravi
obsega sobo 10,80 m2, sobo 16,10 m2,
kabinet 8,03 m2, kuhinjo 13,93 m2, shrambo 3,15 m2, kopalnico 3,80 m2, WC
1,13 m2, predsobo 9,14 m2, ložo 4,19 m2
(5,59 m2 bruto) in klet 0,98 m2 (1,95 m2
bruto) in na sorazmernem solastniškem deležu skupnih prostorov, delih objekta in napravah in funkcionalnem zemljišču, last zastavitelja Damijana Del Negra, Miličinskega
ul. 14, Celje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 11. 1993 in dodatka k tej
pogodbi z dne 12. 9. 2001, do celote.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 11. 2001
Z 2001/00022
IZ-17297
Na podlagi sklepa Z 2001/00022, ki ga
je dne 13. 12. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, je bila ustanovljena na
poslovnem prostoru v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št.
1341/6, vpisane v vlož. št. 58, k.o. Podgrad, v izmeri 126,09 m2, vključno s solastninskim deležem na skupnih napravah,
prostorih in objektih ter funkcionalnem zemljišču, ki je last Silve Vičič Renko, zastavna
pravica v korist upnice Banke Koper, d.d.,
Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,718.474 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 13. 12. 2001
I 2001/02546
IZ-1053
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/02546 z
dne 22. 11. 2001, je bil dne 17. 12. 2001
opravljen v korist upnikov 1. Komunala
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Kranj, javno podjetje d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, 3. Elektro Gorenjska
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki jih
zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14,
Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif iz
Kranja, 4. Domplan d.d., Bleiweisova c. 14,
Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bogdan Greif
iz Kranja, rubež stanovanja št. 22, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj, ki je last dolžnice Kristine
Mali, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 12. 2001
I 2001/01264
IZ-1076
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 22. 8. 2001, opr. št. I 2001/01264,
je bil dne 13. 12. 2001 opravljen v korist
upnikov 1. Javno podjetje Komunala p.o.,
Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, 3. Elektro
Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, ki jih po pooblastilu zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, njega pa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja in 4. Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja, rubež
stanovanja št. 27, v 4. nadstropju, Ulica
Tuga Vidmarja 2, Kranj, ki je last dolžnice
Branke Jurhar, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 12. 2001
I 2001/02610
IZ-1099
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/02610 z
dne 4. 12. 2001, je bil dne 19. 12. 2001
opravljen v korist upnikov 1. Komunala
Kranj, Javno podjetje d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, 3. Elektro Gorenjska
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki jih
zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14,
Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif iz
Kranja, 4. Domplan d.d., Bleiweisova c. 14,
Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bogdan Greif
iz Kranja, rubež stanovanja št. 39, v 6. nadstropju stanovanjskega bloka Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj, ki je last dolžnice Mihajlinovič Diane, Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 12. 2001
I 2001/02608
IZ-1100
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/02608 z dne
4. 12. 2001, je bil dne 19. 12. 2001 opravljen v korist upnikov 1. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1,
Kranj, 2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, 3. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja, 4. Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga zastopa
odvetnik Bogdan Greif iz Kranja, rubež stanovanja št. 17, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka Ulica Tuga Vidmarja 12, Kranj, ki je
last dolžnice Preisinger - Peneš Lorence,
Ulica Tuga Vidmarja 12, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 12. 2001

Z 523/2001
IZ-1102
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 523/2001 z dne 14. 11.
2001, je bilo stanovanje št. 35, v petem
nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 82,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 7, Kranj,
stoječi na parc. št. 253/1, vl. št. 328, k.o.
Klanec, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in
sta ga dolžnika, Mesud Dulić, roj. 19. 11.
1952 in Breda Dulić, roj. 2. 12. 1956, oba
stanujoča Ulica Lojzeta Hrovata 7, Kranj, vsak
do 1/2, pridobila po kupoprodajni pogodbi z
dne 29. 5. 1992, ki sta jo sklenila s prodajalcem Servisno podjetje Kranj p.o., Tavčarejva
45, Kranj, na naroku dne 21. 12. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
pogodbi za obročni kredit z dne 12. 10.
2001, v višini 600.000 ATS s pripadki, v
korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf, Bahnstrasse 22, Avstrija.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 12. 2001
Z 458/2001
IZ-1105
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 458/2001 z dne 15. 11.
2001, je bilo stanovanje št. 11, v skupni
izmeri 54,06 m2 ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Nazorjeva ulica 2, Kranj, stoječem na parc. št. 913/11, vl. št. 184, k.o.
Kranj, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga
je zastavni dolžnik, Edin Jogič, roj. 25. 9.
1972, stanujoč Nazorejva ulica 2, Kranj, pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne 15. 9.
1999, ki jo je sklenil z Viktorjem Črčekom,
Bistrica 41, Tržič, na naroku dne 21. 12.
2001, zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po posojilni pogodbi št. 5083 z dne
20. 9. 1999, v višini 3,000.000 SIT, v korist
upnice Save Tires, Družba za proizvodnjo
pnevmatik, d.o.o., Škofjeloška c. 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 12. 2001
Z 2001/01459
IZ-13606
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01459, ki ga je dne 5. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na posovnem lokalu št. 3, v izmeri
30,05 m2, lociranem v pritličju objekta 2 K
III, v stanovanjski soseski BS/1 v Ljubljani,
Zupančičeva jama, s pripadajočim skladiščem v izmeri 27,83 m2 in boksom št. 8, v I.
kleti, v izmeri 22,26 m2, stoječem na parc.
št. 1761/1, 1761/4, 1761/5 in 1762/1,
vse k.o. Bežigrad, ki je last zastavitejev, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 9.
1994, sklenjene s prodajalcema Igorjem in
Marjeto Štemberger, Rojčeva 9, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnice Banke Celje
d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 61.000 EUR s pp.
Zastaviteljema je prepovedana nadaljnja
obremenitev in odtujitev navedene nepremičnine v korist upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2001
Z 2001/00839
IZ-17223
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, Z 2001/00839 z dne 21. 11.
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2001, je bilo dvosobno stanovanje št. 44, v
petem nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, Bilečanska 4, stoječega na parc.
št. 410, 414, 415 in 416, vse k.o. Štepanja vas, ki sestoji iz dveh sob, kuhinje, sanitarij, lože in drugih prostorov, v skupni izmeri 64,31 m2, ki je last dolžnic Sonje Brezovar do 2/3 in Mateje Brezovar do 1/6 ter
solidarnega poroka Simona Končina do
1/6, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 4. 2001 ter s prepovedjo razpolaganja v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d., Wolfova 1, Ljubljana, z dnem
21. 11. 2001 zarubljeno v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Wolfova 1, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 26.530 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan izplačila kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2001
Z 2001/00878
IZ-17256
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št.
SV 1056/01 z dne 9. 10. 2001, s sklepom
o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00878 z dne
3. 12. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega
dvosobno stanovanje št. 20, v izmeri
54,55 m2, s pripadajočim kletnim prostorom,
shrambo, v III. nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Borova vas 3, ki stoji na
parc. št. 2345, k.o. Sp. Radvanje, ki je last
dolžnika Mihajla Travice, na podlagi prodajne pogodbe št. 08/99 z dne 15. 12. 1999
in dodatka k tej pogodbi z dne 20. 1. 2000,
v korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf, Registrierte Genossenschaft mit beschrankter
haftung, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf,
Avstrija, v višini 160.000 ATS s pp, v tolarski
protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2001
Z 2000/00079
IZ-17253
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve, opr. št. Z
2000/00079 z dne 11. 4. 2000, je na
– poslovnem prostoru št. 3.3., v izmeri
240,15 m2, ki se nahaja v III. etaži v Trgovsko poslovnem centru Notranji trg Bršljin v
Novem mestu, Ljubljanska cesta 26, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču, last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 50/47 z dne 30. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem Begrad d.d., Gradbeništvo, trgovina, inženiring, Zadružna cesta 14,
Črnomelj,
– poslovnem prostoru - bistro s sanitarijami, v skupni izmeri 110,45 m2, ki se nahaja v poslovnem objektu Kočevarjeva 2, Novo mesto, s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem, last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 4. 1999, sklenjene s prodajalcem Pionir Standard gradbeništvo d.d. v stečaju, Novo mesto, Kočevarjeva 4 in aneksa k prodajni pogodbi z dne
23. 6. 1999,
z rubežem pridobljena zastavna pravica
v korist upnice Dolenjske banke d.d., Novo

mesto, Seidlova cesta 3, za znesek
45,000.000 SIT s pp, razvidnimi iz citiranega sklepa o zavarovanju, proti dolžniku Radio Krka Novo mesto d.o.o., Adamičeva 2,
Novo mesto.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 11. 2001
In 2001/00089
IZ-17158
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
In 2001/00089-2 z dne 25. 5. 2001, se v
korist upnice RS, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Ljubljana, Zunanji oddelek v Novem mestu, zoper dolžnika Slavka Mihaliča,
Smrečnikova ul. 24, Novo mesto, zaradi
izterjave denarne terjatve v znesku
2,914.372,98 SIT s pp opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
poslovnega prostora, paviljonskega objekta
št. 4, v izmeri 64,35 m2, na zemljišču parc.
št. 1051/2, k.o. Šmihel pri Novem mestu,
lokal pizzerija Oaza na Šegovi 8a v Novem
mestu, last dolžnika do celote.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 11. 2001

Št.
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ka, vse pa s prepovedjo nadaljnje obremenitve in odsvojitve v korist upnice, za denarno terjatev v znesku 3,200.000 SIT s pp,
vključno z dogovorjenimi obrestmi in morebitnimi zamudnimi obrestmi ter stroški in morebitnimi sodnimi stroški, s katerima sta dolžnika seznanjena, ki je last zastaviteljice do
celote, kar je razvidno iz prodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 362-207/923/KOV, z dne 21. 10. 1992 in aneksa št. 1
o odpravi napake k prodajni pogodbi z dne
1. 8. 2001, katerih izvirnika se nahajata v
zemljiški knjigi naslovnega sodišča pod Dn.
št. 1727/2001, zastavna pravica v korist
upnika Invest Fin, finančne storitve, d.o.o.,
Kapucinski trg 8, Škofja Loka, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,200.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 20. 9. 2001

Amortizacije

Z 01/00035
IZ-17301
Okrajno sodišče v Postojni, v zadevi zavarovanja upnika Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada Postojna,
ki ga zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, proti dolžniku Vukašinu
Jugoviču, Cesta v Staro vas 3, Postojna,
zaradi zavarovanja denarne terjatve, z ustanovitvijo zastavne pravice na podlagi izvršljivega seznama Ministrstva za finance, Davčnega urada Postojna z dne 7. 9. 2001 in
sklepa tega sodišča, opr. št. Z 01/00035 z
dne 7. 12. 2001, objavlja rubežni zapisnik,
sestavljen na naroku pred Okrajnim sodiščem v Postojni, dne 7. 12. 2001, v korist
izvršljive terjatve upnika Ministrstva za finance, Davčnega urada Postojna, se zaznamuje rubež na nepremičnini, ki ni vknjižena v
zemljiški knjigi, na stanovanju št. 12, v drugem nadstropju stavbe na naslovu Cesta v
Staro vas 3, Postojna, v izmeri 66 m2.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. 12. 2001

N 220/01
AM-17313
Na predlog Prevent d.o.o., Glavni trg 2,
Slovenj Gradec, ki ga zastopa pooblaščenka
Abanka, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Irena
Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija
spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj
bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva,
da v roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji
izgubili svojo pravno veljavnost.
Opis vrednostnih papirjev: delnice Abanke serija BA, v vrednost 1, delnice od št.
0015437 do št. 0015456, št. delnic 20,
št. lotov 20.
Okrajno sdoišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2001

In 30/2001
IZ-1074
Na podlagi sklepa o izvršbi, ki ga je
izdalo Okrajno sodišče v Sevnici dne
21. 11. 2001 pod opr. št. In 30/2001, se
stanovanje št. 5, v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Naselju heroja Maroka 5 v
Sevnici, v bruto izmeri 52,40 m2 in neto
izmeri 48,72 m2 in je last Silve Štern, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica, zarubi v
korist upnika Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, zaradi prisilne izterjave zneska 29.193,70 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 14. 12. 2001

II P 544/94
SR-2359
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni zadevi
tožeče stranke Kovinotehne d.d., Mariborska 7, Celje, proti toženi stranki Ivanu Groznica, Zaloška 299a, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 10.132 SIT
s pripadki, dne 1. 2. 2001 sklenilo:
toženi stranki Ivanu Groznica, neznanega prebivališča, se v zadevi opr. št. II P
544/94 postavi začasna zastopnica, odvetnica Kristan Maja, Cigaletova 1/I, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2001

Z 2001/00125
IZ-12964
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00125, ki ga je dne 20. 9. 2001
izdalo Okrajno soidšče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
26, v šestem nadstropju stanovanjskega objekta Partizanska cesta 45, Škofja Loka, ki
stoji na parc. št. 72/13, ki je vpisana v vl.
št., podvložek št. 1717/26, k.o. Škofja Lo-

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I Pl 403/99
SR-16101
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stran-
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ke Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, zoper toženo stranko Andreja
Schira, Na jami 1, Ljubljana, zaradi plačila
800.664 SIT s pp, dne 9. 11. 2001 sklenilo:
začasna zastopnica, odvetnica Biserka
Avsec, postavljena toženi stranki s sklepom
z dne 12. 10. 2001, opr. št. I Pl 403/99,
se razreši dolžnosti.
Toženi stranki Andreju Schiri, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Pavel Zajc, Prešernov trg 3,
Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v
postopku zaradi plačila 800.664 SIT s pp.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 9. 11. 2001
I P 567/94
SR-16133
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Vesni Ponikvar, v pravdni
zadevi tožeče stranke Mestne občine Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Darja Karlin iz
Ljubljane, proti toženi stranki Borivoju Dobričiču, neznanega prebivališča in Mesudu
Botonjiču, ki ga zastopa odvetnik Aksentije
Ristič iz Ljubljane, zaradi prenehanja stanovanjskega razmerja, dne 7. 11. 2001 sklenilo:
prvotoženi stranki Borivoju Dobričiču,
neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Mojca Breznik,
Trubarjeva 21, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala prvotoženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I P
567/94, dokler prvotožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2001
I Pl 920/2000
SR-17284
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Oštir, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo
stranko Anđo Gabršek, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila 77.593,30 SIT s
pp, dne 30. 11. 2001 sklenilo:
toženi stranki Anđi Gabršek, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Besednjak Maja, Pražakova
20, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl
920/2000, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler ji organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2001
Ig 1999/6440
SR-17311
Okrajno sodišče v Ljubljani, Izvršilni oddelek, je po sodnici tega sodišča Leni Medič, v izvršilni zadevi upnika Tradex d.o.o.,
Koseška 2, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Katarina Magyar Erjavec iz Ljubljane, zoper
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dolžnika Marka Hodnika, s.p., Dolenjska c.
421, Škofljica, zaradi izterjave 120.989,30
SIT s pp, dne 6. 12. 2001 sklenilo:
dolžniku Hodnik Marku se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Lada Arčona, Slovenska cesta 6,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodišče oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD

Druga trgovina na debelo; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Ustanovitev domače podružnice je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg
91/99 z dne 12. 2. 1999.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro 74.14 vse, razen
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

CELJE

KOPER

Rg-401263
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00091 z dne 12. 2. 1999 pod
št. vložka 1/01409/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitve podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5344972001
Firma: PREMIUS, podjetje za posredovanje v prometu z nepremičninami,
ekonomsko, finančno in organizacijsko
svetovanje, d.o.o., Glavni tg 7, Celje –
podružnica Maribor
Skrajšana firma: PREMIUS, d.o.o. – podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Loška 8
Ustanovitelj: Premius, podjetje za posredovanje v prometu z nepremičninami, ekonomsko, finančno in organizacijsko svetovanje, d.o.o. Celje, Glavni trg 7, vstop 18.
1. 1999, vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Primc Irena, Celje, Ob Hudinji 8,
imenovana 18. 1. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170

Rg-400367
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00372 z
dne 18. 3. 1999 pod št. vložka
1/05605/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1387103
Firma: N.A.F., storitve in trgovina
d.o.o.
Skrajšana firma: N.A.F. d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Modrijančič Branko, Ljubljana, Mladinska 1/a, vstop 22. 12. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Modrijančič Branko, imenovan 22.
12. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
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na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; domov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti, 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična
izvenbolnišnična
zdravstvena
dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samostojna zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
6713: samo menjalnice in zastavljalnice;
7412: vse razen revizijske dejavnosti.
Rg-403397
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00653 z

Št.

dne 6. 5. 1999 pod št. vložka 1/05628/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1399632
Firma: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
– OSPEDALE GENERALE ISOLA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6310 Izola, Polje 35
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 27, vstop 14. 4.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gantar Tomaž, Portorož, Belokriška
43, imenovan 26. 1. 1999, zastopa neomejeno v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v
javnem prometu, s tem, da je pooblaščen
sklepati posle v zvezi z nabavo in prodajo
osnovnih sredstev oziroma o oddajanju
le-teh v najem do posamične vrednosti
1,000.000 SIT, in sicer kadar ni predvideno z letnimi plani oziroma programi zavoda.
Nad tem zneskom je potreben sklep sveta
zavoda.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 8511
Bolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost.
Subjekt je nastal iz TOZD Splošna bolnišnica Izola o.sub.o. v sestavi delovne organizacije Zdravstveni center Koper o.o. (vložna št. 1/526/14), na podlagi sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 022-03/93-3/19-S
z dne 14. 4. 1994.

LJUBLJANA
Rg-402598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01981 z dne 7. 5. 1999 pod št. vložka
1/31887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1411675
Firma: GS PLAST, Brizganje plastike,
d.o.o.
Skrajšana firma: GS PLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Kopitarjeva 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gosar Stanislav, Mengeš,
Kopitarjeva 2, vstop 8. 4. 1999, vložek:
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gosar Stanislav, imenovan 8. 4.
1999.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7482 Pakiranje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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MARIBOR

Rg-400977
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00151 z dne 12. 3. 1999
pod št. vložka 1/10577/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1366041
Firma: Orthaber & Co., trgovina, storitve in proizvodnja d.n.o.
Skrajšana firma: Orthaber & Co. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Hočko Pohorje
1/c
Ustanovitelja: Orthaber Mateja in Orthaber Vojko, oba Hoče, Hočko Pohorje 1/c,
vstopila 4. 3. 1999, odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Orthaber Mateja in Orthaber Vojko,
imenovana 4. 3. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6521 Finanči zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem.
Rg-400990
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00132 z dne 19. 3. 1999
pod št. vložka 1/10579/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1365177
Firma: Kumer & Co, družba za storitve
d.n.o.
Skrajšana firma: Kumer & Co d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2344 Lovrenc na Pohorju,
Rdeči breg 3/a
Ustanovitelja: Kumer Jože, Lovrenc na
Pohorju, Rdeči breg 3/a in Kumerova/Kumer Marketa, Prostejov 79601, Češka, Kostelecka 365, oba vstopila 28. 1. 1999,
odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Kumerova/Kumer Marketa, ime-
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novana 28. 1. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij in ogranizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pod šifro dejavnosti K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci; pod
šifro dejavnosti K 74.60 sme družba opravljati samo dejavnost varovanja.
Rg-401022
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00170 z dne 2. 3. 1999
pod št. vložka 1/10571/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1391437
Firma: Shahrijar, družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: Shahrijar d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ob ribniku 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Akbar Hossein, Teheran,
Iran, Shariaty st. No. 2104, Tajrish, vstop
21. 1. 1999, vložek: 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Akbar Hossein, imenovan 21. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev in prokuristka Altbauer Nada, Maribor, Ob ribniku
52, imenovana 21. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
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0130 Mešano kmetijstvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
2734 Vlečenje žice; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52482 Dejavnost cvetličarn; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5522 Dejavnost kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6420 Telekomunikacije;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7470 Čiščenje stavb; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa.

MURSKA SOBOTA
Rg-403119
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00421 z dne 14. 4.
1999 pod št. vložka 1/00663/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št. 5407893003
Firma: Trgomil, podjetje za trgovino,
turizem, proizvodnjo in posredovanje
d.o.o., Podružnica avtoservis
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9220 Lendava, Kolodvorska
32
Ustanovitelj: Trgomil, podjetje za trgovino, turizem, proizvodnjo in posredovanje
d.o.o., Ljutomer, Vrazova 4, vstop 4. 12.
1996, vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Lasič Matilda in zastopnik Lasič
Ivan, oba Ljutomer, Slavka Osterca 9, imenovana 4. 12. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,

proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov,
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1590
Proizvodnja pijač; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa
svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
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metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in

odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo in podobnih obratov, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov v dnevnih barih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
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6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6711
Storitve finančni trgov; 6712 Posredništvo
z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

SLOVENJ GRADEC
Rg-403488
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00179 z dne 7. 6.
1999 pod št. vložka 1/09634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št. 1415344
Firma: Merc & Merc - MC, proizvodnja, trgovina in inženiring d.n.o.
Skrajšana firma: Merc & Merc - MC
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,
Dobja vas 195
Ustanovitelja: Merc Jernej, Prevalje, Trg
65 in Merc Bojan, Prevalje, Na Fari 24, oba
vstopila 24. 5. 1999, odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Merc Jernej in Merc Bojan, oba
imenovana 24. 5. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 28520
Splošna mehanična dela; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
72100 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Spremembe
CELJE
Rg-403301
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00871 z dne 6. 4. 1999 pri
subjektu vpisa SUB SOLE, d.o.o., Proizvodno podjetje, Celje, Resljeva 18, pod
vložno št. 1/03271/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5557151
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Marovt Janez, razrešen 15. 7. 1997, dirketor
Lebič Albert, Celje, Pohorska 6, imenovan
16. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

KRANJ
Rg-401512
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01872 z dne 15. 3. 1999 pri
subjektu vpisa CRYOREF, družba za razvoj, proizvodnjo in prodajo kriogenskih
sistemov, d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva
66a, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/05144/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za
zastopanje, spremembo dejavnosti in uskladitev djeavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5796270
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vraničar Marko, razrešen 1. 1. 1999, Megušar
Franc, Selca, Dolenja vas 82, imenovan
1. 1. 1999, vršilec dolžnosti direktorja, zastopa družbo brez omejitev in prokurist Vraničar Marko, Škofja Loka, Sorška 43, imenovan 1. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
2960 Proizvodnja orožja in streliva; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovi-
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na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-401577
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01750 z dne 9. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ANTON, podjetje za proizvodnjo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 1, pod
vložno št. 1/02112/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:
Matična št.: 5878110
Ustanovitelja: Oblak Anton, izstop
23. 11. 1998 in Oblak Janez, Škofja Loka,
Hafnerjevo naselje 1, vstop 23. 11. 1998,
vložek: 1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Oblak Anton, razrešen 23. 11. 1998, direktor
Oblak Janez, imenovan 23. 11. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-402643
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00358 z dne 26. 4. 1999 pri
subjektu vpisa AMAZONA, akvaristika,
Kranj, d.o.o., sedež: Galetova 12, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04279/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5726310
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

LJUBLJANA
Rg-400631
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06799 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa BIBA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Hraše 6, 1216
Smlednik, pod vložno št. 1/03613/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5313481
Sedež: 1117 Ljubljana, Brilejeva ul. 6.
Rg-400780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06147 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu

vpisa MAKLEN, d.o.o., podjetje za proizvodnjo in trgovino, Ljubljana-Šentvid,
Vižmarska pot 8, sedež: Vižmarska pot
8, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/08958/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5436095
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Napast Igor, Ljubljana-Šentvid, Vižmarska pot 8, vstop 10. 10. 1990,
vložek: 2,085.500 SIT in Napast Rafko,
Ljubljana-Šentvid, Vižmarska pot 8, vstop 7.
10. 1991, vložek: 14.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe dne
31. 8. 1998.
Rg-400882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01737 z dne 11. 12. 1998 pri
subjektu vpisa INOX INDUSTRIES, Podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., 1000 Ljubljana, sedež: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28705/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe z dne 19. 3. 1998
s temile podatki:
Matična št.: 5967350
Firma: INOX – JOLLY FOOD, Podjetje
za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INOX – JOLLY FOOD,
d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Ležaić Neven, Beograd,
ZRJ, Sandžačka 8, vstop 16. 10. 1996,
vložek: 750.000 SIT, Kovačič Jovo, Beograd, Ulica Tadeuša Koščuškog 82, vstop 19. 3. 1998, vložek: 375.000 SIT in
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Kovačič Risto, Beograd, Ulica Tadeuša
Koščuškog 82, vstop 19. 3. 1998, vložek: 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-402119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06026 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SUNSET, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Viška 49/c, sedež: Viška 49/c, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09615/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne 9. 9. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5459699
Firma: SUNSET, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SUNSET, d.o.o.
Sedež: 1216 Smlednik, Hraše 38b
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5273 Popravilo ur, nakita; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9131 Dejavnost
verskih organizacij; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-402519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05695 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa EKOTEN – SVETEK & CO., izdelki
in storitve za boljšo kakovost življenja,
d.n.o., Komenda, sedež: Zadružna 8,
1218 Komenda, pod vložno št.
1/04103/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5322367
Ustanoviteljice: Gabrijelčič Danica, izstop 31. 12. 1995, Šentjurc Marjeta, Ljubljana, Trg mladinskih delovnih brigad 12,
vstop 19. 12. 1989 in Svetek Jelka, Ljubljana, Prušnikova 13, vstop 7. 1. 1991, vložek: vsaka po 110.499 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Gabrijelčič Danici, ki je bila razrešena
31. 12. 1995.
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Rg-403114
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00060 z dne 10. 5.
1999 pri subjektu vpisa LIV STROJI, proizvodnja strojev in opreme, d.o.o., Sveti
Jurij, sedež: Sveti Jurij 18 A, 9262 Rogašovci, pod vložno št. 1/02375/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in akta družbe s temile podatki:
Matična št.: 1317504
Osnovni kapital: 53,358.200 SIT.

Rg-403003
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00292 z dne 11. 5. 1999
pri subjektu vpisa FINAL, Inženiring in
gradbeništvo, d.d., Nova Gorica, Pot na
barje 3, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00031/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5144922
Člani nadzornega sveta: Jelaska Veljko,
izstopil 4. 7. 1997, Di Falco Bruno, izstopil
12. 10. 1998, Bole Jože, vstopil 4. 7. 1997
in Butinar Tomaž, vstopil 12. 10. 1998.

Rg-403115
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00248 z dne 17. 5.
1999 pri subjektu vpisa LIV STROJI, proizvodnja strojev in opreme, d.o.o., Sveti
Jurij, sedež: Sveti Jurij 18 A, 9262 Rogašovci, pod vložno št. 1/02375/00 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev sklepa Srg 99/00060 z dne 10. 5.
1999 s temile podatki:
Matična št.: 1317504
Ustanovitelj: Liv Postojna, hidravlika,
stroji, plastika, d.d., Postojna, Industrijska
c. 2, vstop 17. 7. 1998, vložek
53,358.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-403022
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00327 z dne 19. 5. 1999
pri subjektu vpisa FINAL, Inženiring in
gradbeništvo, d.d., Nova Gorica, Pot na
barje 3, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00031/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravo sklepa opr. št. Srg
292/99 z dne 11. 5. 1999 z vpisom pravilnega priimka člana nadzornega sveta in pravilnega vstopa člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5144922
Člana nadzornega sveta: Butina Tomaž,
vstopil 4. 7. 1997 in Bole Jože, vstopil
12. 10. 1998.

NOVA GORICA
Rg-400498
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00085 z dne 12. 3. 1999
pri subjektu vpisa MEBLO, Poslovno trgovski rekreacijski center, d.o.o., Industrijska 5, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in osnovnih vložkov, ter spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1324276
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Projekt Nova Gorica, podjetje za inženiring, urbanizem in geodezijo,
d.d., Nova Gorica, Kidričeva 10, vložek:
2,600.000 SIT, Meblo Holding, družba za
upravljanje, razvoj in financiranje, d.o.o.,
Nova Gorica, Industrijska 5, vložek:
6,400.000 SIT in Fininvest, opravljanje svetovalnih in drugih poslov, d.o.o., Nova Gorica, Kidričeva 11, vložek: 1,000.000 SIT,
vsi vstopili 17. 9. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-403026
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/00215 z dne 21. 5. 1999
pri subjektu vpisa LESNA INDUSTRIJA
IDRIJA, d.o.o., Spodnja Idrija, 5281
Spodnja
Idrija,
pod
vložno
št.
1/00130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5002079
Osnovni kapital: 2.035,227.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
24. 9. 1992, vložek: 2.035,227.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

NOVO MESTO
Rg-401450
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00115 z dne 13. 4.
1999 pri subjektu vpisa Požek, trgovina
in storitve Semič d.o.o., sedež: Krvavčji vrh 16, 8333 Semič, pod vložno št.
1/00988/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, družbenika in zastopnika ter akta o
ustanovitvi družbe, povečanje osnovnega
kapitala ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5370396
Firma: Grap, Gradbeno in transportno podjetje Semič d.o.o.
Skrajšana firma: Grap, Semič d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Požek Tomaž, izstopil
26. 2. 1999 in Požek Anton, Semič, Krvavčji
vrh 16, vstop 23. 3. 1990, vložek:
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Požek Tomaž, razrešen 1. 3. 1999, direktor
Zupanič Dušan, Gradac, Primostek 38,
izmenovan 1. 3. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za grdbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
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belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,

d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 3. 1999.
Sprememba firme iz Požek, trgovina in
storitve d.o.o. v Grap, Gradbeno in transportno podjetje Semič d.o.o.
Pod šifro G/51.18 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

PTUJ
Rg-402706
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00020 z dne 6. 5. 1999 pri
subjektu vpisa FILIP, trgovina z naftnimi
derivati d.o.o., Drbetinci 66a, 2255 Vitomarci, pod vložno št. 1/03823/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne
20. 1. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 5771226
Firma: DRUZOVIČ, proizvodnja in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: DRUZOVIČ d.o.o.
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 0132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
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prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na debelo v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;

Št.

52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 – posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov d.n. opravlja društvo vse, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Izbrisi
Rg-403384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15670 z dne 4. 5. 1999, pod št. vložka
1/06961/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ARLES, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tacenska 97
Skrajšana firma: ARLES d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska 97
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Rajer Darinka, izstop
1. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 1994 o
prenehanju po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Rajer Darinka, Tacenska 97, Ljubljana Šentvid.
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Rg-18524
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 2000/01707 z dne 19. 4.
2001 pod št. vložka 1/01214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5568471
Firma: ZRNO - NOVAK, proizvodno in
trgovsko podjetje d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Lendavska 29, 9000 Murska
Sobota
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo Novak Majda, Ivana Regenta 7/a, 9000 Murska Sobota, vložek: 4.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 21. 2. 1992; Novak
Tamara, Ivana Regenta 7/A, 9000 Murska
Sobota, vložek: 2.000 SIT, odg. s svojim
premož., vstop: 29. 3. 1995; Novak Tanja,
Ivana Regenta 7/A, 9000 Murska Sobota,
vložek: 2.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 29. 3. 1995.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče
na podlagi prvega odstavka 398. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. V skladu
z določilom drugega odstavka 398. člena
ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi
imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih
obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk:
zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
Rg-18527
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 1999/01168 z dne 26. 1.
2001 pod št. vložka 1/02005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PREDIZBIRA, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trg Ljudske pravice 1, 9220
Lendava
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Kopinja
Ladislav, Čentiba 478, 9220 Lendava, vložek: 1,500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1993.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče
na podlagi prvega odstavka 398. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. V skladu
z določilom drugega odstavka 398. člena
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ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi
imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih
obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk:
zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

PTUJ
Rg-13677
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 2000/01086 z dne 24. 8. 2001
pod št. vložka 1/03779/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5481856
Firma: TEL-SOS, podjetje za servisiranje naročniških central, priključkov in
povezav d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba za omejeno
odgovornostjo
Sedež: Goričak 5a, 2283 Zavrč
Osnovni kapital: 1,500.469,55 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame: Pungračič Boris, Goričak 5a, 2283 Zavrč, vložek: 1,500.469,55 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1990.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče
na podlagi prvega odstavka 398. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93, v nadaljevanju: ZGD)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398.
člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje
tudi imena in naslove družbenikov, ki so
prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni
pouk: zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Srg 99/00208
Rg-407223
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00208 z dne 20. 8. 1989, pod
št. vložka 1/04668/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
zaključka stečajnega postopka s temile podatki:
Matična št.: 5560918
Firma: MITRA - MD prehrambeno in
trgovsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: MITRA - MD d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2288 Hajdina, Zgornja Hajdina 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji Murko Danilo, izstopil 20. 8.
1999.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajnega postopka po sklepu Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. St 4/99 z dne
7. 7. 1999 (sklep postal pravnomočen
dne 3. 8. 1999).
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
CELJE
Srg 3473/1999
Rg-1689
Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi predlagatelja Tecum, družba za podjetniški razvoj, mag. Tone Zimšek, dipl.
inž., Celje, k.d., Ulica XIV. divizije 14, Celje, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep:
družba Tecum, družba za podjetniški
razvoj, mag. Tone Zimšek, dipl. inž. Celje, k.d., Ulica XIV. divizije 14, Celje,
d.o.o., preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima šest družbenikov, in sicer:
Zimšek Toneta, Njegoševa 7, Celje, Razvojni center inženiringi, d.o.o., Ulica XIV.
divizije 14, Celje, Felicijan Justina, Cesta
na Dobrovo 53, Celje, Rovere Francija, Na
otoku 3, Celje, Jurko Karmen, Škvarčeva
10, Celje in Bukovič Vladimirja, Tumova 8,
Škofja vas.
Komplementar Tone Zimšek prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane komplementarju Zimšek Tonetu.
Sklep so sprejeli družbeniki dne 15. 5.
2000.
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. 1. 2002

KRANJ
Srg 3717/2001
Rg-307
Družba Timijan, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Železniki, s sedežem Dašnica 82, Železniki, vpisana na reg. vl. št.
1/4620/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Čufar Jožefa, Dašnica 82, Železniki.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 12. 2001

LJUBLJANA
Srg 18074/2001
RG-306
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
družbe AALU proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Jelovškova ulica 26, Ljubljana, ki
jo zastopa notar Rožman Jože, Kolodvorska 9a, Domžale, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe objavlja sklep:

družba AALU proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o., Jelovškova ulica 26, Ljubljana, reg. št. vl. 1/33260/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 23. 11. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja družbe sta Zaplotnik Rok,
Jelovškova ulica 26, Ljubljana in Borjančič
Livija, Podbreže št. 10, Sežana, z ustanovitvenim kapitalom 3,050.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in premoženje prenese v celoti na Zaplotnik Roka in
Borjančič Livijo po njunem dogovoru z dne
23. 11. 2001.
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 21. 12. 2001

SLOVENJ GRADEC
Srg 722/2001
Rg-303
Družba NAVO, gradbena dejavnost
d.o.o., Prežihova 6, Mežica, reg. št. vl.
1/6725-00, katere družbenika sta Navotnik Danica in Navotnik Danijel, po sklepu
skupščine z dne 2. 11. 2001 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Navotnik
Danica in Danijel, oba Prežihova ulica 6,
Mežica.
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 14. 12. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Čater Roman s.p., Zadobrova 40, Škofja vas, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Avtoprevoz in gradbena mehanizacija,
ČATER ROMAN, s.p., ZADOBROVA 40,
063/33-935, 3211 ŠKOFJA VAS.
gnd-77318
GUTMAN & Co. d.n.o., Cesta Radomeljske čete 23, Radomlje, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Gutman & Co. d.n.o.,
C. Radomeljske čete 23, 1235 Radomlje.
gnk-77286
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JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, Ilirska Bistrica, preklicuje žig
pravokotne oblike z vsebino: KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA.
Uporablja se žig pravokotne oblike z vsebino: KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA in številčno oznako od 1 do 11.
Ob-63105
Matoh Samo s.p.- MASA, Obirska ulica
21, Ljubljana, štampiljko z napisom MASA
Samo Matoh s.p. Obirska ulica 21 1000
Ljubljana D.Š.:87416506. gnm-77409
Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica, preklicuje okrogel sodni pečat s premerom 34 mm, z grbom
Republike Slovenije v sredini in z naslednjo
vsebino: REPUBLIKA SLOVENIJA OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 21.
Ob-63086
ŽENSKO FRIZERSTVO LILI Jusič Liljana,
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, štampiljko
pravokotne oblike z napisom Žensko frizerstvo Lili Jusič Liljana Cesta v Mestni Log 55,
tel. 343-282. gni-77188

Št.

Pritekelj Janez s.p., Triglavska 3/a, Bohinjska Bistrica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
014158/0236/00-54/1995. gnj-77262
Rukolli Zeqir, Zaloška cesta 16, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-1170/01,
izdan dne 5. 7. 2001. gnu-77176
Sekirnik Ivan, Brestovška cesta 20, Rogaška Slatina, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
043340/0985/00-64/1995.
gnv-77250
Šadl Helena, Cankova 6/a, Cankova,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno
dovolenje, št. 001022/1279/00-46/1995,
izdana dne 6. 3. gnq-77405
Tomažič Marjan s.p., Senožeti 106, Dol
pri Ljubljani, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
in
obrtno
dovolenje,
št.
035969/1172/00-36/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnj-77562
Verk Dejan, Strmca 33, Laško, priglasitveni list, opravilna št. 20-0461/96, izdan
dne 1. 1. 1996. gnu-77001
ZTS d.o.o. – gradbene in transportne storitve, Martinjak 43/b, Cerknica, odločbo o
obrtnem
dovoljenju,
št.
010804/0726/00-14/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gne-77467

Priglasitveni list
Barber Franc, G. Petrovci 81/a, Petrovci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000977/1217/00-46/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnr-77404
Gorišek Viktorija, Gor. Dole 1/a, Škocjan, priglasitveni list, opravilna št.
038/0982/94. gnu-76976
Grahek Milanka, Jagnjenica 3, Radeče,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0617/99,
ERO 1074709, izdan dne 15. 1. 1999 pri
DURS DU Celje, izpostava Laško.
gnk-77261
Janc Alojz s.p., Mesarija, Pot Otmarja Novaka 8, Jesenice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 024080/0648/00-24/1995.
gno-77065
Jelenko Gordana, Mikova 14, Lenart v
Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna št.
21-0017/93, izdan dne 1. 1. 1994.
gnl-77260
Kolarič Jasna, Sadjarska 7/a, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5322/97.
gnu-77126
Kompare Hedvika, Janševa 3, Mengeš,
priglasitveni list, opravilna št. 06-1328-94.
gns-77403
Križnik Ester, Ulica talcev 34, Zagorje ob
Savi, priglasitveni list, opravilna št.
61-0494/96. gnq-77555
Krkljec Rudi s.p., Žiče 2, Loče pri Poljčanah,
obrtno
dovoljenje,
št.
009235/0623/00-61/1995, izdano dne 6.
3. 1995. gnz-76971
MODNI DEŽNIK – trgovsko proizvodno
podjetje d.o.o., Usnjarska ul. 3, Vrhnika, obrtno
dovoljenje,
št.
00213/0825/00-70/1995. gnm-77159
Orož Jožef s.p., Tepanjski vrh 29, Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna
št. 51-0776/97, izdan dne 22. 1. 1997.
gnx-77398
Petek Vincenc s.p., Križ 24/a, Komenda,
obrtno
dovoljenje,
št.
040582/0037/00-25/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnz-77296

Potne listine
Alič Simon, Liminjanska ulica 39, Portorož – Portorose, maloobmejno prepustnico,
št. AI 78744, izdala UE Piran. gnz-77446
Batič Sašo, Josipa Makuca 8, Solkan,
potni list, št. BA 777710, izdala UE Nova
Gorica. gnd-77343
Batič Sašo, Josipa Makuca 8, Solkan,
maloobmejno prepustnico, št. AI 51485, izdala UE Nova gorica. gne-77342
Beg Tomaž, Cesta talcev 1/a, Jesenice,
maloobmejno prepustnico, št. AI 125593.
gni-77638
Benevol Ivo, V mlinu 61, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. AA 152969, izdala UE
Nova Gorica. gni-77338
Berglez Jožica, Jakopičeva 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 557969, izdala UE Ljubljana. gnx-77573
Bernard Rok, Ptujska 28, Ljubljana, potni
list, št. AA 823574, izdala UE Ljubljana.
gnl-77335
Birsa Milko, Preserje 55, Branik, potni
list, št. AA 95829, izdala UE Nova Gorica.
gnm-77334
Blagojević Mane, Verd 169, Vrhnika, potni list, št. BA 712402, izdala UE Vrhnika.
gnj-77212
Bratina Damjan, Jakčeva 43, Ljubljana,
potni list, št. AA 425748, izdala UE Ljubljana. gnn-77633
Bregar Jerman Marjeta, Šlandrova 18,
Moravče, potni list, št. BA 142265, izdala
UE Domžale. gnj-77237
Bregar Urban, Šlandrova 18, Moravče,
potni list, št. P00033336. gnk-77236
Brezavšček Vladimir, Cesta Goriške fronte 40/a, Šempeter pri Gorici, maloobmejno
prepustnico, št. AI 44595, izdala UE Nova
Gorica. gnr-77179
Bubnič Tatjana, Švabičeva ulica 5, Ljubljana, potni list, št. AA 691170, izdala UE
Ljubljana. gnf-77366
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Cetinski Primož, Strunjan 118/c, Portorož – Portorose, maloobmejno prepustnico,
št. AI 145675, izdala UE Piran. gng-77340
Čadež Vida, Kozana 113, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI 74770,
izdala UE Nova Gorica. gnb-77045
Črne Radislav, Polje, Cesta XXXIV/6,
Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 619981,
izdala UE Ljubljana. gnw-77278
Čuk Jožefa, Pristava, Sončna ulica 15,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 97786, izdala UE Nova Gorica. gnp-77356
Depangher Nataša, Izvidniška cesta
17/c, Pobegi, maloobmejno prepustnico, št.
AI 67753, izdala UE Koper. gnj-77341
Djordjević Stojan, Ragovska 10, Novo
mesto, potni list, št. AA 400980. gnd-77043
Dretnik Franc, Dobja vas 179, Ravne na
Koroškem, potni list, št. AA 916616.
gnw-77574
Dželilovič Enver, Vena Pilona 5, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 914434.
gnm-77184
Fajmut Milan, Čečovje 39/a, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 100257, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnf-77041
Fegic Jurij, Ul. bratov Vošnjakov 8, Celje,
potni list, št. AA 901912. gnq-77155
Feltrin Mirko, Polje 13, Slap ob Idrijci,
maloobmejno prepustnico, št. AI 90058, izdala UE Tolmin. gny-77347
Ferjan Zdravko, Janžev Vrh 27, Radenci,
potni list, št. 839207. gnp-77181
Furlan Henrik, Gradišče nad Prvačino 68,
Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI
69112, izdala UE Nova Gorica. gnq-77180
Gerič Sašo, Zlato polje 3/c, Kranj, potni
list, št. BA 859677. gnl-77310
Golob Tanja, Petelinkarjeva 7, Kisovec,
potni list, št. BA 36618. gnx-77173
Grubelnik Drago, Zg. Lehen na Pohorju
25, Ribnica na Pohorju, potni list, št. BA
0168641, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnm-77059
Hočevar David, Bukovica 41, Vodice, potni list, št. BA 948790, izdala UE Ljubljana.
gnb-77220
Hodžić Tufik, Kozlarjeva pot 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 526312, izdala UE Ljubljana. gno-77132
Holzer Liljana, Schillerstr. 82, 10627 Berlin, potni list, št. AA 807607. gnl-77135
Jager Lucija, Štula 5, Ljubljana-Šentvid,
potni list, št. BA 736519, izdala UE Ljubljana. gng-77365
Jarc Ema, Panonska 21, Maribor, potni
list, št. AA 66672. gnh-77214
Jenček Jakov, Vrtojba, Ulica 9. septembra 88, Šempeter pri Gorici, maloobmejno
prepustnico, št. AI 158846, izdala UE Nova
Gorica. gny-77447
Jerman Dušan, Šlandrova 18, Moravče,
potni list, št. BA 142264, izdala UE Domžale. gni-77238
Jurčec Željko, Gradaška 12/d, Ljubljana,
potni list, št. AA 531705, izdala UE Ljubljana. gnc-77419
Juršič Samo, Pusterla 14, Piran – Pirano,
potni list, št. P00082468. gne-77192
Kamberi Miša, Okružna 110, Michalovce
07101, Slovaška, potni list, št. BA 790736.
gnj-77187
Karner Blažič Marjana, Vidovdanska cesta 1, Ljubljana, potni list, št. AA 316352,
izdala UE Ljubljana. gnf-77591
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Kastelic Matija, Potrčeva ulica 10, Ljubljana, potni list, št. BA 588498, izdala UE
Ljubljana. gnw-76974
Kleindienst Mirjana, Bleiweisova 92,
Kranj, potni list, št. AA 347247. gnn-77583
Kocjančič Avgust, Šmarje 12/b, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 21215, izdala UE Koper. gnk-77461
Kozar David, Kardeljeva 57, Maribor, potni list, št. BA 740800. gni-77217
Kozic Dejan, Lendavska ulica 25/a, Murska Sobota, potni list, št. AA 278832, izdala
UE Murska Sobota. gng-77040
Kragelj Miroslava, Jenkova ulica 2, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 32427, izdala UE Koper.
gno-77457
Krajnc Diana, Križna cesta 33, Hoče, potni list, št. AA 649556. gnm-77209
Kranjec Tanja, Zrinjskega cesta 5, Ljubljana, potni list, št. AA 454018, izdala UE
Ljubljana. gni-77617
Kričej Danica, Kotlje 150, Kotlje, potni
list, št. AA 91463, izdala UE Ravne na Koroškem. gnu-77051
Križnar Peter, Triglavska cesta 4, Radovljica, potni list, št. P00010126.
gnx-77473
Kuhar Nada, Ledavsko naselje 28, Murska Sobota, potni list, št. AA 541950, izdala
UE Murska Sobota. gnr-77183
Kumar Irena, Vedrijan 7/d, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI 106498, izdala
UE Nova Gorica. gnv-77575
Kuzmanović Danijel, Robova ulica 2, Celje, potni list, št. BA 855264. gnb-77224
Kuzmanović Goran, Nazorjev trg 5, Koper – Capodistria, potni list, št. BA 670047.
gnc-77344
Lapornik Ajda, Vrhpolje pri Moravčah
63/a, Moravče, potni list, št. BA 704043,
izdala UE Domžale. gne-77367
Lašič Janez, Dobrovšak 10, Ivanjkovci,
potni list, št. BA 50100, izdala UE Ormož.
gns-77578
Leben Andreja, Vir, Šubičeva ulica 11,
Domžale, potni list, št. BA 365272, izdala
UE Domžale. gnc-77619
Leben Jože, Vir, Šubičeva ulica 11, Domžale, potni list, št. AA 693846, izdala UE
Domžale. gnb-77620
Ličan Erika, Prešernova 38, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 493191, izdala UE Ilirska Bistrica. gnn-77533
Ličof Maja, Poljska pot 13, Radovljica,
potni list, št. BA 691521. gnw-77474
Likeb Veronika, Podvin pri Polzeli 1, Polzela, potni list, št. AA 747030. gnd-77593
Lin Zhen, Sadinja vas, Kocjančičeva 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 308177.
gnu-77151
Lipar Andrej, Zg. Tinsko 31, Loka pri Žusmu, potni list, št. BA 579740, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnk-77586
Ložar Aleš, Cesta v Šmartno 15, Ljubljana, potni list, št. CA 28801, izdala UE Ljubljana. gns-77553
Luzar Nataša, Pod Debnim Vrhom 1, Ljubljana, potni list, št. BA 888702, izdala UE
Ljubljana. gnt-77302
Mali Franc, Zg. Duplje 42, Duplje, potni
list, št. BA 222347. gns-77453
Mertik Ivan, Kmečka ulica 28, Beltinci,
potni list, št. AA 665120, izdala UE Murska
Sobota. gno-77182
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Mežek Jurij, Litijska cesta 202, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. AA 463204, izdala UE Ljubljana. gnp-77431
Milanković Branko, Hudalesova 32, Maribor, potni list, št. BA 504599. gnx-77148
Milisavljević Vladeta, Mazijeva 11, Ljubljana, potni list, št. P00062345. gnt-77277
Mingot Brigita, Jenkova ulica 18, Postojna, potni list, št. BA 326721, izdala UE Postojna. gnj-77312
Mlakar Andrej, Rimska 7/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 294413, izdala UE Ljubljana. gnf-77420
Mlakar Sara, Rimska 7/a, Ljubljana, potni list, št. BA 591212, izdala UE Ljubljana.
gnz-77421
Mlinar Simon, Reboljeva 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 738186, izdala UE Ljubljana. gnr-77604
Močnik Dejan, Keleminova 5, Maribor,
potni list, št. AA 124536. gnm-77309
Nemec Darko, Orehovlje 40, Miren, potni list, št. AA 784388, izdala UE Nova Gorica. gnh-77039
Novak Andrej, Ažmanova ulica 38, Ljubljana, potni list, št. AA 875060, izdala UE
Ljubljana. gnm-77609
Novak Kaja, Ažmanova ulica 38, Ljubljana, potni list, št. P 00027133. gnl-77610
Novak Zvezdana, Ažmanova ulica 38,
Ljubljana, potni list, št. AA 875071, izdala
UE Ljubljana. gnj-77612
Novak Žiga, Ažmanova ulica 38, Ljubljana, potni list, št. BA 845273, izdala UE Ljubljana. gnk-77611
Nuhanović Mujaga, Stanežiče 47/b, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. BA 617049, izdala UE Ljubljana. gnv-77400
Padjen Zdravko, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 902649, izdala UE Ljubljana. gno-77432
Pahor Viviana, Novelo 1, Kostanjevica na
Krasu, maloobmejno prepustnico, št. AI
20538, izdala UE Nova Gorica. gnq-77330
Pavlič Žiga, Razgledna 7/a, Jesenice,
potni list, št. BA 618227. gng-76990
Peternel Domen, Podreča 47/a, Mavčiče, potni list, št. AA 800598. gnx-77627
Pintarič Zlatko, Dekani 191, Dekani, potni list, št. BA 669804. gne-77042
Pintarić zlatko, Dekani 191, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
138421, izdala UE Koper. gnz-77046
Platajs Milan, Zg. Gradišče 31, Zgornja
Velka, potni list, št. BA 978466. m-43
Platiša Gregor, Trojarjeva ulica 29, Kranj,
potni list, št. AA 640859. gnv-77525
Plesničar Rudi, Orehovlje 31/b, Miren,
potni list, št. AA 842594, izdala UE Nova
Gorica. gnc-77044
Pleterski Timotej, Hacetova ulica 7, Ljubljana, potni list, št. BA 885099, izdala UE
Ljubljana. gnw-77024
Plut Jože, Božič Vrh 5, Suhor, potni list,
št. BA 758527. gni-77038
Posel Robert, Krčkova 15/a, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. CA 3698.
gne-76992
Praznik Danilo, Tomanova 2, Maribor,
potni list, št. BA 283042. gni-77313
Pregrad Robert, Temenica 84, Šentvid
pri Stični, potni list, št. AA 3183, izdala UE
Grosuplje. gnq-77305
Pučl Anton, Brdinje 87, Ravne na Koroškem, potni list, št. AA 917372, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnp-77185

Pučl Dorica, Brdinje 87, Ravne na Koroškem, potni list, št. AA 495722, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnk-77186
Puš Aleš, Celovška cesta 85, Ljubljana,
potni list, št. BA 738915, izdala UE Ljubljana. gne-77567
Radić Tonči, Šmarska cesta 61, Škofljica, potni list, št. BA 117843, izdala UE Ljubljana. gnr-77154
Rastoder Ernat, Zikova 12, Kamnik, potni
list, št. BA 909873, izdala UE Kamnik.
gnv-77600
Roušek Mateja, Kresniški vrh 20, Kresnice, potni list, št. BA 847616. gnp-77606
Sajić Branislavka, Celovška 264, Ljubljana, potni list, št. AA 463739, izdala UE Ljubljana. gni-77488
Sedmak Blaž, Pameče 275, Slovenj Gradec, potni list, št. BA 697546, izdala UE
Slovenj Gradec. gnt-77327
Sinkovič Tomaž, Košenice 80, Novo mesto, potni list, št. P00093721. gnq-77605
Stančič Rosana, Naldinijeva 8, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 914279.
gnx-77448
Stopinšek Alojz, Ul. Slavka Rožanca
16/a, Krško, potni list, št. AA 783054, izdala UE Krško. gnk-77386
Strajnar Janez, Štebijeva cesta 25, Ljubljana, potni list, št. AA 930275, izdala UE
Ljubljana. gne-77417
Strmčnik Rudi, Krnica 70, Luče, potni
list, št. BA 979849, izdala UE Mozirje.
gnh-77064
Šel Ivan, Clevelandska 19, Ljubljana, potni list, št. BA 795767, izdala UE Ljubljana.
gnd-77618
Škrinjar Ivan, R. Krstića 39/1, 37240
Trstenik, potni list, št. BA 249209.
gns-77603
Škrinjar Marija, R. Krstića 39/1, 37240
Trstenik, potni list, št. BA 215649. gnt-77602
Škulj Janez, Pot na Visoko 24, Ljubljana,
potni list, št. BA 736276, izdala UE Ljubljana. gnp-77531
Šterlekar Barbara, Šmarca, Gubčeva 3,
Kamnik, potni list, št. BA 718963ž, izdala
UE Kamnik. gng-77415
Štrukelj Irena, Metelkov dvor 6, Grosuplje, potni list, št. BA 950890, izdala UE Grosuplje. gnf-77191
Trinka Edvin, Log pod Mangartom 56/a,
Log pod Mangartom, maloobmejno prepustnico, št. AI 64201, izdala UE Tolmin.
gnb-77345
Valič Mojca, Delpinova 18, Nova Gorica,
potni list, št. AA 780156, izdala UE Nova
Gorica. gno-77332
Virant Jan, Brilejeva 7, Ljubljana, potni
list, št. BA 663837, izdala UE Ljubljana.
gnc-77423
Virant Mlakar Dragica, Brilejeva 7, Ljubljana, potni list, št. BA 519985, izdala UE
Ljubljana. gny-77422
Vrtovec Edita, Linhartova cesta 40, Ljubljana, potni list, št. CA 31437, izdala UE
Ljubljana. gnc-77444
Vrtovec Neža Kristina, Linhartova cesta
40, Ljubljana, potni list, št. BA 662205, izdala UE Ljubljana. gnb-77445
Zaveršnik Bojan, Srednja vas 126, Srednja vas v Bohinju, potni list, št. AA 904911.
gnz-77571
Zekić Jakob, Koželjskega ulica 5, Velenje, potni list, št. BA 548163. gnc-77219
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Zonta Darijo, Sermin 35, Koper – Capodistria, potni list, št. BA 228947. gns-77178
Žerovnik Ksenja, Groharjeva 20, Kamnik,
potni list, št. AA 84594, izdala UE Kamnik.
gnc-77194

Osebne izkaznice
Auguštin Jožef, Vrtna 9, Hoče, osebno
izkaznico, št. 747266. gnb-77145
Ažnik Alojzija, Ložnica 3/f, Žalec, osebno
izkaznico, št. 805604. gnw-77524
Bajec Janez, Vojkova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 419957. gni-77013
Bajželj Matej, Britof 49, Kranj, osebno
izkaznico, št. 922353. gnj-77062
Ban Gregor, Vaše 14, Medvode, osebno
izkaznico, št. 42584. gnl-77635
Bavčer Anica, Šmartinska 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 400771. gns-77228
Benevol Ivo, V mlinu 61, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 313076.
gnh-77339
Bergant Ana, Kosančeva ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 841522.
gnp-77281
Bizjak Mirjana, Tavčarjeva 16, Kranj,
osebno izkaznico, št. 228842. gnc-77594
Bizjak Rajko, Ul. 9. septembra 233, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
786119. gnu-77351
Blažič Ivan, Kanižarica 12, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 428844. gnb-77395
Bobaj Luan, Cesta na Loko 9, Tržič, osebno izkaznico, št. 136608. gnx-77023
Bolta Janez, Trebinjska 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 206207. gnh-77189
Božič Gabriela, Topniška ulica 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 60292.
gny-77022
Božič Sonja, Osterčeva 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 451700. gny-76997
Brinovec Joško, Partizanska pot 22, Litija, osebno izkaznico, št. 973423.
gnv-77425
Cankar Ana, Štihova ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 559535. gni-77613
Cestnik Mihaela, Majaronova 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 55375. gnj-77016
Cokan Ida, Šolska 22/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 158089. gng-77390
Cvetkov Srečko, Goriška ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 837427.
gnm-77384
Cvijić Mile, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 609642. gnc-77294
Čeh Boris, Ukmarjeva 22, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št. 761675.
gnm-77434
Ćulafić Cirila, Postojnska 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 388051. gni-77563
Djordjević Stojan, Ragovska 10, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 137836.
gnn-77033
Dukić Predrag, Bratov Cerjakov 36, Brežice, osebno izkaznico, št. 2089.
gnm-77259
Ferjan Anton, Zagradec 16, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 908969. gnu-77626
Fideršek Peter, Tomanova ulica 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 988772.
gne-77146

Fuks Anton, Jezdarska ulica 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 185030. gng-77440
Gabrijelčič Milena, Gornji trg 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 162727.
gni-77413
Gačnik Ema, Rimska cesta 13, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 517934.
gnc-77369
Gajšek Ferdinand, Okrogarjeva ulica 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 190268.
gnd-77522
Gala Bem Danica, Streliška 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 858446. gng-77540
Golavšek Maja, Šešče pri Preboldu 55,
Prebold, osebno izkaznico, št. 950235.
gnf-77441
Golob Andjela, Kraigherjeva 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 751800. gnm-77034
Gosar Marjan, Podutiška 151, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1018950. gnx-77323
Groblar Demetrij, Cesta 9. avgusta 96,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
154609. gnp-77581
Gruber Andreja, Majeričeva ulica 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 761908.
gnu-77526
Hočevar Alojz, Velike Lese 7, Krka, osebno izkaznico, št. 273845. gnw-77274
Hudin Ana, Ulica 14. divizije 21, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 417198.
gnt-77352
Jagič Baloh Mojca, Kasaze 51, Petrovče, osebno izkaznico, št. 420553.
gnn-77458
Jelen Matej, Betajnova 65, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 237002. gnf-77541
Jenko Elizabeta, Vrbljene 58, Ig, osebno
izkaznico, št. 969378. gnd-77268
Jereb Ana, Peščena pot 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 275737. gni-77063
Jerina Andreja, Blatna Brezovica 60, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 280069.
gnx-77298
Jusić Liljana, Vulčeva ulica 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 571291. gnt-77577
Karner Blažič Marjana, Vidovdanska cesta 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
772875. gnj-77537
Kavčič Sonja, Aljaževa ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 989446. gnj-77637
Kelbelj Janez, Cesta 13. julija 44/b, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
419498. gnf-77116
Kenda Srečko, Ul. F. Segulina 8, Sežana, osebno izkaznico, št. 160101.
gns-77157
Kermavner Tamara, Vojkova 91, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 363385.
gnj-77012
Klemenčič Cvahte Tatjana, Ličenca 39,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
874652. gnf-77316
Klinc Alenka, Čadram 47, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 989524. gnz-77196
Kobale Andrej, Rajnkovec 10, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 696727.
gnw-77324
Kocjančič Aleš, Cesta na Markovec 2/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
410284. gnv-77329
Kokot Jožefa, Gorkega ulica 29, Maribor, osebno izkaznico, št. 69255.
gng-77215
Kovač Ana, Šujica 47, Dobrova, osebno
izkaznico, št. 90607. gnl-77285
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Kozlovič Danjel, Truške 1/a, Marezige,
osebno izkaznico, št. 346808. gnz-77371
Kragelj Barbara, Žabče 11/a, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 263673. gnb-77070
Kramaršič Tadej, Sela 1, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št. 58987.
gnq-77030
Kreuzer Boštjan, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 718352.
gnr-77333
Kreže Tatjana, Smetanova ulica 51, Maribor, osebno izkaznico, št. 504815.
gnr-77579
Kurtović Aida, Dolenjska cesta 45/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 337160.
gni-77288
Legen Franc, Rakičan, Panonska 66,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
777948. gnn-77362
Lenič Majda, Ul. bratov Učakar 124, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 366494.
gnh-77464
Lesnika Anton, Kozje 66, Kozje, osebno
izkaznico, št. 882121. gnl-77585
Ličof Maja, Poljska pot 13, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
286038.
gnu-77476
Logonder Mojca, Strahinj 51, Naklo,
osebno izkaznico, št. 172891. gnr-77354
Mali Franc, Zg. Duplje 42, Duplje, osebno izkaznico, št. 793771. gnt-77452
Marčun Franc, Strahinj 50, Naklo, osebno izkaznico, št. 489058. gne-77317
Markelj Anton, Polje 351, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 460371.
gnf-77241
Marovt Olga, Skalce 116, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 510949.
gnw-76999
Maslaković Mirjana, Ob žici 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 400101. gng-76965
Meglič Andreja, Dolina 25, Tržič, osebno
izkaznico, št. 61652. gns-77153
Messaci Mohamed, Bratovševa ploščad
24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 230471.
gnx-77223
Mihelič Marija Magdalena, Beblerjev trg
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 347734.
gnv-77175
Miklič Darko, Ul. Juša Kozaka 15, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št. 235165.
gnf-77166
Milanković Branko, Hudalesova 32, Maribor, osebno izkaznico, št. 877240.
gnw-77149
Mlakar Gregor, Jerneja Petriča 18, Škofljica, osebno izkaznico, št. 380591.
gnu-77026
Mozetič Jurij, Pod Sedovnikom 31, Sežana, osebno izkaznico, št. 14735.
gnv-77275
Mulej Urša, Kvedrova 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 280452. gnv-77375
Omerzu Stanislav, Prušnikova 6, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 722863.
gnh-77414
Orožen Andrej, Log 28/a, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 274574. gns-77028
Oštir Angela, Kalce – Naklo 3, Krško,
osebno izkaznico, št. 334916. gnh-77389
Ožbot Joža, Rožna dolina, Cesta IV/42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 71746.
gnd-77368
Pečar Marija, Farančan 2, Pobegi, osebno izkaznico, št. 550185. gno-77357
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Pečoler Lorieta, Brodarjev trg 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 304379.
gnb-77170
Pelko Darja, Šmarješke toplice 12, Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
915932. gni-77363
Pintarič Alenka, Očeslavci 10, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 124123.
gnw-77449
Pirc Ilovar Ana, Izletniška 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 344476. gnf-77416
Pirih Slavko, Ulica Arnolda Tovornika 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 96836.
gns-77053
Pirjevec Guštin Elis, Nika Šturma 4, Sežana, osebno izkaznico, št. 252046.
gni-77588
Platajs Milan, Zg. Gradišče 31, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 278720. m-42
Poler Peter, Drankovec 3/a, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 000764843.
m-66
Ponebšek Leopold, Valvazorjev trg 6, Litija, osebno izkaznico, št. 787334.
gnq-77355
Pregrad Robert, Temenica 84, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 947805.
gno-77307
Prinčič Peter, Linhartova 84, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 416928. gnv-77450
Pucelj Alen, Naselje Aleša Kaple 8/b,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 194642.
gnv-77025
Puš Aleš, Celovška cesta 85, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 141396. gnd-77568
Putrič Martin, Gladež 9, Izlake, osebno
izkaznico, št. 579877. gnp-77156
Rajh Klemen, Studenice 30, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 836323. gnx-77198
Razbornik Matilda, Srednji Dolič 5, Mislinja, osebno izkaznico, št. 107383.
gnk-77336
Rotar Marija, Tržaška 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 248395. gny-77572
Rupar Boštjan, Grmovlje 11, Škocjan,
osebno izkaznico, št. 248761. gnt-77027
Rus Jožef, Njivice 8, Radeče, osebno
izkaznico, št. 649909. gnu-77451
Sarkić Fatima, Majaronova 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 140914. gnr-77279
Sedmak Bogdan, Pivška cesta 6, Postojna, osebno izkaznico, št. 682302.
gnt-77456
Siter Aleksandra, Gasilska 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 253103. gnv-77200
Slatinšek Petra, Glavarjeva 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 124410. gnb-77570
Smailović Mejra, Jakšičeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 243455. gns-76978
Smogavec Peter, Bože 29, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 570715. m-3
Soklič Terezija, Črešnjevci 48, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 480743.
gns-77328
Solce Anton, Jablanica 18, Boštanj, osebno izkaznico, št. 749243. gnx-77048
Sonja Angelca, Pristaniška ulica 25, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
695071. gnt-77131
Spreizer Božena, Verovškova 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 92297. gnt-77402
Stojakov Magda, Resljeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 618233. gnc-77569
Susič Antonija, Liskur 25, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 513065. gnw-77049
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Šajber Nevena, Borštnikova 110, Maribor, osebno izkaznico, št. 188060.
gne-77392
Šel Ivan, Clevelandska 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 32741. gng-77615
Škerjanec Miha, Celovška 189, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 460086.
gnr-77429
Šmarčan Franc, Zavrh pri Galiciji 17, Žalec, osebno izkaznico, št. 344564.
gnr-77204
Špec Jože, Dvor 58, Dvor, osebno izkaznico, št. 941914. gng-77290
Štern Nataša, Cesta Kozjanskega odreda
4, Štore, osebno izkaznico, št. 275224.
gnv-77050
Štrucl Aleks, Hočko Pohorje 42/a, Pohorje, osebno izkaznico, št. 245850.
gnc-77394
Štubelj Maja, Resljeva cesta 44, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 987125.
gne-76967
Štuklek Tomaž, Prožinska vas 46, Štore,
osebno izkaznico, št. 926485. gnn-77308
Šubelj Simona, Ul. Pariške komune 2,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
258529. gno-77407
Šulek Franjo, Marionova 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 207351. gnc-76994
Talić Damir, Frankovo naselje 42, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 301765.
gnj-77487
Tičar Gabrijela, Prebačevo 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 661284. gnd-77218
Tkalec Miran, Križevci 58, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 491328.
gnt-77031
Tomažič Marija, Dragovšek 10, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 880836.
gnm-77359
Topolak Suzana, Vizore 13, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 47683.
gny-77397
Turibaka Daniel, Žibernik 26/a, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 959910.
gne-77142
Turinek Matjaž, Jareninski dol 4/a, Jarenina, osebno izkaznico, št. 44341. m-44
Urankar Irena, Ulica heroja Šlandra 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 447552.
gns-77203
Valič Mojca, Delpinova 18, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 683281. gnp-77331
Vass Marta, Dobrovnik 12/a, Dobrovnik
– Dobronak, osebno izkaznico, št. 555045.
gns-77353
Vengust Ivan, Dobriša vas 45, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 659080. gnz-77396
Vidmar Alojzij, Vrhovci, Cesta XXX/10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 737277.
gnz-77271
Vinko Marčec Keti, Jeranova ulica 1/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 823779.
gny-77301
Vizlar Frančiška, Gmajna 5, Raka, osebno izkaznico, št. 808593. gny-77197
Vrbnjak Marčec Breda, Jeranova ulica
1/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
449722. gnv-77300
Weinhandl Ana, Dražen vrh 72, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 754524. m-76
Zorko Boštjan, Dečkova cesta 54, Celje,
osebno izkaznico, št. 680614. gnk-77361
Zupan Jana, Verje 16, Medvode, osebno
izkaznico, št. 910911. gno-77607

Žalik Mihaela, Tomšičeva 7, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 222940.
gnn-77058
Žerovnik Matic, Groharjeva 20, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 356200. gnb-77195
Žižek Majda, Na gradu 5, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 879712. gnj-77437
Žučko Silva, Laznica, Deržaničeva pot 14,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 591036.
gnm-77134

Vozniška dovoljenja
Ažnik Alojzija, Ložnica 3/f, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 0047649,
izdala UE Žalec. gnr-77529
Balon Maja, Ruperče 15, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1290316,
reg. št. 115109, izdala UE Maribor.
gno-77032
Bartol Ana, Prisojna 3, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 874553, reg. št.
56721, izdala UE Maribor. gnk-77311
Benedičič Jože, Galetova 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
287158, reg. št. 12418, izdala UE Kranj.
gnx-77548
Benevol Ivo, V mlinu 61, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12391. gnw-77249
Bergant Ana, Kosančeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515397, reg. št. 70128, izdala UE Ljubljana. gnq-77280
Bertoncelj Bojana, Taborska cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1340814, reg. št. 230213, izdala UE Ljubljana. gnb-77270
Blaznik Marko, Na jami 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1489258,
reg. št. 244631, izdala UE Ljubljana.
gnn-77233
Boršič Boris, Sotelska ulica 44, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7943, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-77554
Božič Gabriela, Topniška ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352197, reg. št. 84280, izdala UE Ljubljana. gnz-77021
Brandl Alojz, Kocljeva ulica 1, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9177, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-77374
Brinovec Joško, Partizanska pot 22, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
108848, izdala UE Litija. gnu-77426
Cvetkov Srečko, Goriška ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
633465, reg. št. 60284, izdala UE Ljubljana. gnn-77383
Cvetković Cveto, Razori 16, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243427, reg. št. 55260, izdala UE Ljubljana. gnl-77535
Cvijić Mile, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352022, reg. št. 70855, izdala UE Ljubljana. gnd-77293
Čermelj Anton, Spodnje Škofije 82/a,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št.
21338, izdala UE Koper. gni-77438

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ćoralić Izet, Kunaverjeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134299, reg. št. 214383, izdala UE Ljubljana. gny-77322
Delavec Štefanija, Mače 1, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 475532,
reg. št. 9700, izdala UE Kranj. gno-76986
Djordjevič Stojan, Ragovska 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8469, izdala UE Novo mesto. gnt-77002
Dremelj Aleš, Levec 10, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1170880,
izdala UE Žalec. gnh-77314
Dukić Predrag, Bratov Cerjakov 36, Brežice, vozniško dovoljenje, št. 16077.
gno-77257
Đorđević Ljubiša, Šišenska cesta 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 891891, reg. št. 80378, izdala UE Ljubljana. gnp-77556
Đukanovič Marijana, Dežmanova 1, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524087, reg. št. 28175. gnu-77376
Fabiani Majda, Kraška cesta 71, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10828, izdala UE Sežana. gnx-77248
Fabjan Dunja, Bate 21/a, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 45605, izdala
UE Nova Gorica. gnd-77118
Ferjančič Janez, Budanje 24/a, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1395624, reg. št. 12486, izdala UE Ajdovščina. gnb-77020
Fetahi Ališan, Pesnica 28, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
509572, reg. št. 1469, izdala UE Pesnica.
m-71
Fijavž Zoran, Čretvež 5, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14180.
gnn-77258
Filipič Jure, Lazec 33, Cerkno, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1345306, reg.
št. 10107, izdala UE Idrija. gnx-77523
Fišter Ana, Trubarjeva ulica 7, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
564500, reg. št. 2725, izdala UE Trebnje.
gnw-77624
Fon Škrjanc Petra, Kot 48, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 001319063, izdala UE
Tolmin. gns-77007
Gajšak Andrej, Prade, Poljska pot 1, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 28172, izdala UE Koper.
gnw-77399
Gantar Vesna, Zgornje Pirniče 90/c,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 973997, reg. št. 200479, izdala UE Ljubljana. gnm-77584
Golob Roman, Mekinje, Cesta treh talcev
24, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13415, izdala UE Kamnik. gnh-77289
Golubović Gordana, Pot na Fužine 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1266877, reg. št. 224966, izdala UE Ljubljana. gnk-77111
Goršič Tina, Ponova vas 6/b, Grosuplje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 102/2001. gnm-77009
Gosar Marjan, Podutiška cesta 151, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
145911, reg. št. 184219, izdala UE Ljubljana. gnk-77636
Grimani Marko, Cankarjeva 36, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1355776, reg. št. 27283. gnl-76985

Habjanič Nevenka, Na klančku 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229558, reg. št. 159339, izdala UE Ljubljana. gnm-77634
Hodžić Mirsad, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1490560, reg. št. 212339, izdala UE Ljubljana. gnc-77169
Ivaci Božica, Clevelandska ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251960, reg. št. 224650, izdala UE Ljubljana. gnv-77625
Ivančič Julijan, Gabrovica 16, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
5555. gnd-77243
Jauh Aleš, Kokrica, Cesta na Rupo 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1235079, reg. št. 49589, izdala UE Kranj.
gnt-77177
Jenišek Vida, Kovaška ulica 11/a, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6222, izdala UE Radlje ob Dravi. gnv-77350
Jenko Elizabeta, Vrbljene 58, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 644950,
reg. št. 92320, izdala UE Ljubljana.
gnc-77269
Jereb Ana, Peščena pot 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1489802,
reg. št. 210086, izdala UE Ljubljana.
gno-77061
Jesihar Matevž, Cesta na Brod 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1343235, reg. št. 230928, izdala UE Ljubljana. gne-77067
Jus Andrej, Ronkova 38, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16009,
izdala UE Slovenj Gradec. gno-76982
Jusić Liljana, Vulčeva ulica 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107552, reg. št. 211873, izdala UE Ljubljana. gnu-77576
Karalić Jasmin, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1373141, reg. št. 236426, izdala UE Ljubljana. gng-77240
Karner Blažič Marjana, Vidovdanska cesta 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 931541, reg. št. 136286, izdala
UE Ljubljana. gni-77538
Kene Andreja, Antona Janše 7/a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8148. gnb-77545
Kerznar Rafael, Šmiklavž 22, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
2189, izdala UE Mozirje. gnj-76987
Kitak Branislav, Slomškova ulica 24, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 6250, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnj-77587
Klemen Boštjan, Zgornji Tuhinj 10, Laze
v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15804, izdala UE Kamnik. gnf-77641
Klinc Mojca, Dečkova cesta 25/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1431033, reg. št. 42689. gnr-77029
Kneževič Slavica, Begunje 160, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1273192, reg. št. 26272.
gnm-76984
Kocijan Jurij, Cesta dveh cesarjev 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1364965, reg. št. 212907, izdala UE
Ljubljana. gnb-77370
Kodarin Ingrid, Boršt 18, Marezige, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21717, izdala
UE Koper. gnf-77216
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Kohek Dušan, Trinkova ulica 80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251388, reg. št. 217426, izdala UE Ljubljana. gns-77628
Kokol Knuplež Jana, Prvomajska 7/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 670910, reg. št. 87642, izdala UE Maribor. gnp-77206
Koselj Jasna, Tržaška cesta 51/a, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 69/2001. gnb-77295
Kostadinov Dobrivoj, Cesta 24. junija 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 930824, reg. št. 157634, izdala UE Ljubljana. gnp-77631
Košir Janez, Clevelandska ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164493, reg. št. 218967, izdala UE Ljubljana. gnl-77410
Kovačevič Siniša, Kot pri Semiču 81, Semič, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
10573, izdala UE Črnomelj. gnh-77139
Kovačič Karel, Vrhje 27, Kapele, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 4710, izdala
UE Brežice. gnw-77199
Kovačič Nina, Vrtnarija 1/c, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 177449, izdala UE Ljubljana. gnh-77114
Kovačič Radovan, Volče 90/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 000793687, izdala UE Tolmin. gnb-77120
Kovačič Simona, Javorje 17, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25835, izdala UE Škofja Loka.
gny-77622
Kovše Gorazd, Stantetova 30, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1257749,
reg. št. 28057, izdala UE Velenje.
gnh-77439
Krajina Kramar Jasmina, Žibrše 37/a, Logatec, vozniško dovoljenje, št. 157227, izdala UE Ljubljana. gnq-77130
Krajnc Diana, Križna cesta 33, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 609412,
reg. št. 92431, izdala UE Maribor.
gnk-77211
Kramberger Mario, Radehova 5, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 8145, izdala UE Lenart. m-27
Kraner Franc, Spodnji Žerjavci 3, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 291734, reg. št. 1015, izdala
UE Lenart. m-22
Kreže Tatjana, Smetanova ulica 51, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
910954, reg. št. 64121, izdala UE Maribor.
gnq-77580
Križnik Rajko, Miklavž pri Taboru 61, Tabor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1346409, izdala UE Žalec. gnl-77210
Kruhoberec Stjepan, Tomažičeva 12, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 45147, izdala UE Koper.
gnq-77005
Kumelj Peter, Cvibelj 8, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 38327,
izdala UE Novo mesto. gnz-77121
Kunič Lidija, Ravbarjeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003418, reg. št. 80704, izdala UE Ljubljana. gnd-77393
Kurtović Aida, Dolenjska cesta 45/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1266764, reg. št. 224879, izdala UE Ljubljana. gnj-77287
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Lakič Mirko, Varpolje 57, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8107. gnd-77143
Lehpamer Jasmina, Vanganel 4/b, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 26918, izdala UE Koper.
gnj-77412
Lengar Igor, Plečnikova 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1091681,
reg. št. 106749, izdala UE Maribor.
gnb-77595
Ličan Erika, Prešernova 38, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1183264, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnm-77534
Likar Helga, Črni vrh 80, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1090213, reg. št. 8135, izdala UE Idrija.
gnq-77055
Logonder Mojca, Strahinj 51, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 638860,
reg. št. 32945, izdala UE Kranj. gne-77117
Maletič Matjaž, Podgorje 100/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16586, izdala UE Kamnik. gng-77165
Maraž Klavdij, Stjenkova 57, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20236, izdala UE Nova Gorica.
gny-77547
Markovič Nataša, Bežkova 8, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28522. gnx-76998
Maslaković Mirjana, Ob žici 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
145625, reg. št. 121007, izdala UE Ljubljana. gnl-77010
Matoh Samo, Obirska ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
970361, reg. št. 156494, izdala UE Ljubljana. gnn-77408
Mencinger Petra, Ribno, Gorenjska ulica
1, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601052, reg. št. 42849, izdala UE Kranj.
gnf-76966
Mernik Peter, Dolnja Počehova 12/č, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 817331, izdala UE Pesnica.
m-2
Mešl Alojz, Zavrh 1, Dobrna, vozniško
dovoljenje, kat. GFHAB, št. S 9398, reg. št.
2993. gnd-77443
Mezek Ciril, Pahorjeva 6, Koper – Capodistria, duplikat vozniškega dovoljenja, št.
1220, izdala UE Koper. gnh-76989
Miklavc Simon, Zg. Kozji vrh 23, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10332, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnr-77054
Miklič Darko, Ul. Juša Kozaka 15, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1384020, reg. št. 12305, izdala UE
Grosuplje. gne-77167
Milanković Branko, Hudalesova 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
249186, reg. št. 96300, izdala UE Maribor.
gny-77147
Mohar Anica, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448029, reg. št. 188533, izdala UE Ljubljana, izdano na ime Mohar Krušič Anica.
gnt-77077
Mori Draga, Fužinarska pot 11, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8590, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnb-76995

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Mozetič Jurij, Pod Sedovnikom 31, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14610, izdala UE Sežana. gnu-77276
Nagode Marta, Titova ulica 18, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1448,
izdala UE Logatec. gnn-77558
Namestnik Miro, Brezni vrh 1, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
4968, izdala UE Radlje ob Dravi. gny-77047
Novinšek Rok, Župančičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1001697, reg. št. 201388, izdala UE Ljubljana. gnp-77231
Nuhanović Mujaga, Stanežiče 47/b, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138096, reg. št. 175900, izdala UE
Ljubljana. gnk-77411
Omerza Iztok, Gradnikova 121, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
492232, reg. št. 12045. gnu-77551
Ornik Jasmina, Sp. Jakobski dol 8, Jakobski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001530449, reg. št. 12150, izdala UE
Pesnica. m-80
Orthaber Angela, Aškerčeva 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
802341, reg. št. 17617, izdala UE Maribor.
gnz-77346
Pasarič Smiljan, Zidanškova 37, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 8944, izdala UE Slovenj Gradec.
gns-77253
Pavlivić Štefan, Depala vas 49, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068329, reg. št. 30953, izdala UE Domžale. gnq-77630
Pavšič Manca, Bičevje 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1134678,
reg. št. 214682, izdala UE Ljubljana.
gno-77232
Petek Dejan, Plečnikova 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 35614.
gng-77590
Peternel Alojz, Pot v Trnje 23, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
756305, reg. št. 5142, izdala UE Idrija.
gno-77382
Petrak Aljoša, Stantetova 19, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
001423093, reg. št. 30049, izdala UE Velenje. gnm-77234
Pintarič Zlatko, Dekani 191, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 26686.
gnz-76996
Pinterič Manca, Titova ul. 8, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10571,
izdala UE Laško. gnt-77152
Pipenbaher Ivan, Gasilska ulica 11, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
916175, reg. št. 7271, izdala UE Maribor.
gnd-77168
Plahuta Marjeta, rimska cesta 8, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5209, izdala UE Laško. gnk-77315
Podržaj Štefanija, Finčeva ulica 1, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891629, reg. št. 20650, izdala UE Ljubljana. gnv-77550
Poljanec Domen, Puštal 151, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
21041, izdala UE Škofja Loka. gnr-77229
Prača Darinka, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736320, reg. št. 27398, izdala UE Kranj.
gni-76988

Prevc Anton, Pot k skakalnici 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459421, reg. št. 43153, izdala UE Ljubljana. gnf-77266
Puš Aleš, Celovška cesta 85, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211530, reg. št. 192604, izdala UE Ljubljana. gnf-77566
Radoslav Marija, Sečovlje 92, Sečovlje –
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12162, izdala UE Piran. gne-77542
Radujko Gašper, Beblerjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103121, reg. št. 212555, izdala UE Ljubljana. gnv-77304
Ramšak Martina, Šešče 30, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
0357511, izdala UE Žalec. gnj-77037
Ribič Renata, Opekarska cesta 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525694, reg. št. 246941, izdala UE Ljubljana. gnl-77160
Rigelnik Matej, Partizanska cesta 19, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18498, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-76993
Rihtaršič Klavdija, Log nad Škofjo Loko
34, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 19818, izdala UE Škofja Loka.
gnd-77418
Rodica Bojan, Škocjan 15, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 6896, izdala UE Koper. gnp-77006
Rogelj Borut, Kogejeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2039, reg. št. 180522, izdala UE Ljubljana.
gng-76969
Rožman Suzana, Slovenska ul. 15, Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1087991, reg. št. 10137, izdala
UE Lenart. m-32
Rus Jožef, Njivice 8, Radeče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1760, izdala UE
Laško. gns-77528
Sedej Petra, Cesta na Laze 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165320, reg. št. 173021, izdala UE Ljubljana. gnu-77326
Sedminek Franc, Sp. Roje 5, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
000403162, izdala UE Žalec. gnq-77255
Sfaxi Simon, Kotlje 204, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17480, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnt-77552
Siter Aleksandra, Gasilska 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1238706, reg. št. 101603, izdala UE Maribor. gno-77207
Smrdelj Ladislav, Studenec 13, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
55. gnc-77119
Sonja Angelca, Pristaniška 25, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10953, izdala UE Lendava. gne-77592
Stančin Liljana, Goriška cesta 39, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257858, reg. št. 28136, izdala UE Velenje. gnt-77202
Stožir Matevž, Zadobrova 45/e, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
001186189, reg. št. 44060. gnx-77348
Šel Ivan, Clevelandska 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 846544,
reg. št. 117711, izdala UE Ljubljana.
gnf-77616
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Šimenc Stanislava, Stebljevec 2, Laze v
Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
16538, izdala UE Kamnik. gny-77272
Širovnik Miha, Senožeti 45/d, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1024591, reg. št. 205117, izdala UE
Ljubljana. gnz-77221
Škoberne Darinka, Laška vas 40, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34023.
gny-77222
Škufca Klemen, Vir pri Stični 88, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1270283, reg. št. 20918, izdala UE Grosuplje. gni-77163
Špec Jože, Dvor 58, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 32094, izdala UE
Novo mesto. gnf-77291
Špes Vera, Trnoveljska c. 62, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15550.
gnc-77144
Špringer Dušan, Cesta ob potoku 37,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6277, izdala UE Radlje ob Dravi. gnn-77208
Štampohar Darinka, Puciharjeva ulica 14,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 632448, reg. št. 55310, izdala UE Ljubljana. gnz-77546
Štern Nataša, Cesta Kozjanskega odreda
4, Štore, vozniško dovoljenje, št. S
1404188, reg. št. 46981. gnt-77052
Štubelj Maja, Resljeva cesta 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414356, reg. št. 31305, izdala UE Ljubljana. gnd-76968
Tišma Marko, Celjska c. 41, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10751, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-77158
Tkalec Miran, Križevci 58, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABFG,
št. S 1466817, reg. št. 5685, izdala UE
Ljutomer. gns-77003
Todorov Tomaž, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1042522, reg. št. 209776, izdala UE Ljubljana. gnq-77455
Tomažič Marija, Dragovšek 10, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
404040. gnl-77360
Tršar Matjaž, Nazorjeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191709, reg. št. 141509, izdala UE Ljubljana. gnr-77129
Turk Ana, Na pristavi 55, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14128, izdala UE Nova Gorica. gnx-77373
Umer Pavel, Kvedrova 6, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 10350, izdala UE Koper. gnf-76991
Urankar Irena, Ul. heroja Šlandra 19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472719, reg. št. 108429, izdala UE Maribor. gnn-77133
Valič Valentina, Dolnje Cerovo 30, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
37223. gno-77582
Valjavec Franc, Leše 31, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1321619, reg.
št. 9401, izdala UE Tržič. gnv-77225
Varga Jožef, Genterovci 50, Dobrovnik –
Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12619, izdala UE Lendava.
gns-77057
Vene Anton, Dolenje Skopice 29, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
15272, izdala UE Brežice. gnb-77320

Št.

Verstovšek Klemen, Grafenauerjeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1418198, reg. št. 236720, izdala UE
Ljubljana. gng-77465
Vidmar Alojzij, Vrhovci, Cesta XXX/10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 217860, reg. št. 15672, izdala UE Ljubljana. gnd-77093
Vodopija Franja, Lepa pot 5, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4694, izdala UE Slovenj Gradec. gnt-77252
Vodopivec Vesna, Grahovo brdo 10, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10474, izdala UE Sežana. gnr-77004
Volk Jure, Kamnik pod Krimom 29, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1250471, reg. št. 224061, izdala UE Ljubljana. gnf-77466
Vovk Metka Ema, Rožna dolina, Cesta
II/39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 139266, reg. št. 9896, izdala
UE Ljubljana. gnd-77597
Vrenko Božidar, Babno 4/a, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 746918, reg. št.
16240. gnf-77391
Vuk Goran, Dolga vas, Omerzova ulica
43, Kočevje, vozniško dovoljenje, št. 8258,
izdala UE Ribnica. gnp-77306
Vukotić Enver, Bevkova ulica 8, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1426809, reg. št. 16958, izdala UE Ajdovščina. gnw-77349
Walland Damir, Florjanska ulica 117, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1293603, reg. št. 7271. gnl-77060
Zagoršek Dejan, Ul. prvih žrtev 33l.-, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 114098, izdala UE Maribor. m-48
Zupan Jana, Verje 16, Medvode, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 845752, reg. št.
113127, izdala UE Ljubljana. gnn-77608
Zupančič Mihaela, Dolenje Laknice 25,
Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6902, izdala UE Trebnje. gng-77190
Žabkar Danica, Prapreče 4, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 20735,
izdala UE Novo mesto. gnv-77000
Žerovnik Ksenja, Groharjeva 20, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10692,
izdala UE Kamnik. gnd-77193
Žibert Nataša, Babni vrt 4/a, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1155117,
reg. št. 47928, izdala UE Kranj. gnq-77230
Žižek Ivan, Na gradu 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 38647, izdala UE
Ptuj. gnn-76983
Žnidar Dragica, Mevkuž 24, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1303629, reg. št. 22972. gnt-77377
Žvikart Manfred, Košeninova 6, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
784888, reg. št. 198, izdala UE Ruše. m-36

Zavarovalne police
Bergles Franc, Pot na Okope 27, Maribor, zavarovalno polico, št. 432813, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-17
Bolcl Peter, Ul. borcev za severno mejo
5, Maribor, zavarovalno polico, št. 306028,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-29

6 / 25. 1. 2002 / Stran 597

Drvarič Ludvik, Ploderšnica 28, Zgornja
Velka, zavarovalno polico, št. 345045, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-75
Duban Gabrijela, Velike Lašče 86, Velike
Lašče, zavarovalno polico, št. 807368, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gni-77292
Juras Elizabeta, Klunova ulica 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 296934, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gne-77642
Kacijan Benjamin, Knafelčeva 34, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 426804, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-67
Krajnc Srečko, Gabernik 73, Zgornja Polskava, zavarovalno polico, št. 101422800,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-35
Krasoprema d.d., Dutovlje 127 a, Dutovlje, zavarovalno polico, št. 40302000372 in
40302000146, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnj-77162
Lučič Vinko, Mlakarjeva 23, Šenčur, zavarovalno polico, št. 848951, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gne-77242
Pukšič Žozeta, Prušnikova ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 444665 – kuponi, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., izdana na Fering d.o.o., Cesta na Brdu 13,
Ljubljana. gnu-77401
Šabeder Dušan, Zimica 1/a, Zgornja Korena, zavarovalno polico, št. 101389565 –
MB 12-04M, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d, Filiala Maribor. m-78
Troha Anton, Babno polje 45, Stari trg pri
Ložu, zavarovalno polico, št. 0928031, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. gnv-77125
Verbič Alojzij, Podboršt 2, Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št. 695126, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gne-77267

Spričevala
Baranič Nada, Koserjeva 6, Maribor, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v Ptuju.
m-23
Basta Milan, Bertoncljeva ulica 37, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanične šole v Škofji Loki, izdano leta
1982. gnm-77559
Berlinger Majda, Medvedova ulica 15/a,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske šole, izdano leta 1972, izdano na ime Jagodic Majda. gnh-77364
Bilbija Predrag, Lipce 25, Blejska Dobrava, spričevalo o zaključnem izpitu SGTEŠ
Bled. gnx-77123
Božič Erik, Trg 4. julija 40, Dravograd,
spričevalo o končani OŠ Vuzenica, izdano
leta 1981. gny-77072
Brčan Roman, Pod gozdom c. V722, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Avto šole na Ježici, izdano leta 1997. gnc-77019
Breg Slavica, Ob potoku 33, Rače, zaključno spričevalo Gostinskega šolskega
centra Maribor, šolsko leto 1976/77. m-47
Breznik Silva, Zg. Bitnje 99/a, Žabnica,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, izdano na ime Eling Silva. gnb-77245
Bučar Marcel, Betnavska 108, Maribor,
izkaz OŠ Boris Kidrič od 1 do 7. razreda,
izdani leta 1994 – 2001. m-16
Burjan Diana, Hajdoše 52/a, Hajdina,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2000. m-74
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Buzeti Sonja, Bakovci, Mladinska 16,
Murska Sobota, spričevalo št. MK-20210,
izdala CPŠ Murska Sobota. gns-77128
Celcer Boris, Naveršnikova 16, Maribor,
indeks, št. 81121566. m-8
Čurič Saška, Pivola 89, Hoče, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1995. m-50
Donko Ivan, Ul. ruške čete 2, Ruše, diplomo Srednje šole za elektrotehniško in računalniško usmeritev v Mariboru, izdana leta
1985. m-60
Ernecel Urška, Delavska ulica 12, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnh-77539
Gabrijan Maja, Vukovski vrh 32/a, Jarenina, indeks, št. 30007588. m-9
Galun Primož, Videm pri Ptuju 12/a, Videm pri Ptuju, diplomo Srednje kmetijske
šole Ptuj, izdana leta 1990. m-33
Goričan Uroš, Polže 24, Nova Cerkev,
potrdilo za varno delo s traktorjem, izdala
Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur dne
12. 2. 2000. gnz-77596
Gošnik Darinko, Šarhova 13, Zreče, spričevalo Trgovske šole v Celju, izdano leta
1966. gnw-77124
Horvat Tanja, Njiverce vas 22, Kidričevo,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
v Ptuju. m-39
Hren Damjana, Gradež 14, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdano leta 1991 in 1992, izdano
na ime Francelj Damjana. gng-77640
Hrvatin Mojca, Prečna 83, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika kmetijske šole Novo mesto, SKŠ Novo mesto, izdano leta 1992/93.
gnn-77008
Jagrič Jernej, Gorjane 17/b, Podsreda,
indeks, št. 93431498, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-26
Jan Peter, Kardeljev trg 1, Velenje, indeks, št. 5763154, izdal FERI Maribor.
m-64
Jelenko Danilo, gmajna 34, Oplotnica,
diplomo Srednje strojne tehnične šole Maribor, strojni tehnik, izdana leta 1984/85.
m-81
Jerman Rado, Zahomce 12, Vransko,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole Šentjur, izdano leta 1973. gnv-77325
Julardžija Hajrudin, D. Bešpelj b. 8,
70202 Jajce, BIH, spričevalo in indeks Rudarske šole Zagorje, izdano leta 1983, 1984
in 1985. gnj-77462
Juvančič Sašo, Chengdujska cesta 10,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Vič, izdano leta 1980. gng-77140
Kaučič Albina, Lokavci 15, Spodnji Ivanjci, spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta 1995. m-10
Kaudek Leja, Cesta 1. borcev 21, Brežice, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole Brežice. gnd-77543
Kavčič Alenka, Podpeška cesta 18, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 1991. gnk-77011
Knez Mojca, Ulica 25. maja 3, Nova Gorica, indeks, št. 41200015, izdala Medicinska fakulteta. gnz-77379
Kos Marija, Babna gora 9, Veliki Gaber,
spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu
za vzgojiteljico predšolskih otrok, izdal Re-
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publiški komite za vzgojo in izobraževanje ter
telesno kulturo SRS leta 1982. gnd-77018
Koteska Maja, Orlek 41, Sežana, spričevalo 1. letnika Srednje šole Srečka Kosovela
Sežana, izdano 23. 6. 1999. gnq-77388
Kovač Zlatko, Josipa Bedenekovoća 20,
40-323 Prelog, Hrvaška, diplomo Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1969. gnn-77283
Kramberger Slavica, Podova 20, Rače,
spričevalo 1. in 2. letnika Tehniške kemijske
šole v Rušah, izdano leta 1973 in 1975.
m-15
Kreštorac Neđad, Markovičeva 12, Tuzla, spričevalo o končani OŠ France Prešeren v Ribnici. gno-77532
Kukovec Helga, Smolnik 71, Ruše, maturitetno spričevalo II. gimnazije v Mariboru,
izdano leta 1971. m-4
Kuntu Matjaž, Železnikarjeva 19, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta
1991. m-56
Kurečič Gregor, Gorkega ulica 27, Maribor, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 2000. m-31
Lašič Edvard, Orehova vas 13, Orehova
vas, diplomo Visoke tehniške šole v Mariboru, št. E/1098. m-58
Lestan Barbara, Brejčeva ulica 2, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole Nova
Gorica – gimnazija, izdano leta 1995.
gns-77303
Lešnik Marjan, Lackova 201, Limbuš, zaključno spričevalo Tehnićne živilske šole Maribor, šolsko leto 1978/79. m-24
Lorbek Nataša, Pod Urbanom 18, Kamnica, spričevalo o končani OŠ Kamnica, izdano leta 1993. m-34
Lukavac Zoran, Kamniška graba 56/a,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Limbuš, izdano leta
1983. m-49
Makovec Tina, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnt-77481
Malovšek Igor, Tomšičeva 1/a, Žalec,
diplomo št. I-KS 179, izdala TSŠ Celje, izobraževalna enota Žalec dne 24. 6. 1986,
program
kovinarstvo
in
strojništvo.
gnp-77460
Mandić Anto, Bihačka ulica 1, Zagreb,
Hrvaška, diplomo Srednje gradbene šole
Kranj, št. 302, izdana 29. 8. 1988.
gno-77557
Mesarec Andreja, Velika Nedelja 7, Velika Nedelja, zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole Maribor, šolsko leto 96/97. m-52
Mlakar Tomaž, Tolsti vrh pri Ravnah na
Koroškem 6, Ravne na Koroškem, spričevalo o končani OŠ Neznanih talcev v Dravogradu, izdano leta 1990. gng-77015
Mulahmetović Anita, Stanežiče 47, Ljubljana-Šentvid, spričevalo o končani OŠ Šentvid, izdano leta 2001. gnr-77079
Naglič Jože, Dravče 10, Vuzenica, spričevalo o opravljeni delovodski šoli – smer
dimnikarski delovodja, izdano leta 1982.
m-21
Nutić Fikret, Sanski most bb, Sanski
most, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1989. gnq-77205

Pavlinek Adrijana, Ruška cesta 91, Maribor, spričevalo 1. letnika IV gimnazije Ruše,
izdano leta 2000. m-20
Pečjak Marija, Vinkov vrh 13, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Novo mesto, poklic kuhar, izdano leta 1976, izdano na ime Šašek
Marija. gng-77115
Pehan Bojan, Šentilj 114/c, Šentilj v
Slov.goricah, indeks, št. 93438121, izdal
FERI Maribor. m-59
Petrič David, Novo naselje 27, Bistrica
ob Dravi, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo SERŠ Maribor, izdano leta 1996.
m-5
Pezdiček Stanislav, Malna 50, Jurovski
Dol, zaključno spričevalo Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1979. m-54
Pintar Janez, Ložnica 14, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske
šole Celje, št. 8032, izdano 30. 6. 1980.
gny-77122
Pirtovšek Miro, Partizanska pot 8, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Hotelske šole, št. 71, izdano leta 1977. gnz-77246
Podobnik Veronika, Pšata 48, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šole, poklicna tapetniška šola,
št. 927, izdano 30. 6. 1971, izdano na ime
Pavli Veronika. gnh-77264
Popič Mile, Industrijska 8, Ruše, zaključno spričevalo Srednje elektro, računalniške
šole Maribor, šolsko leto 1994/95. m-25
Potrč Sabina, Mestni vrh 74/a, Ptuj, spričevalo Frizerske šole v Mariboru, izdano leta
1993. m-28
Prejac Renata, Orehova cesta 88, Orehova vas, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1999. m-45
Premože Janez, Golo Brdo 2/a, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesne šole v Škofji Loki, izdano leta 1991.
gnw-77174
Rabič Milan, Povšetova 76, Ljubljana, indeks, št. 1678, izdala Visoka šola za telesno
kulturo v Ljubljani. gnt-77527
Radenčić Željko, Žakanjska sela 15, Ribnik, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1978.
gns-77428
Rajbar Tatjana, Vodmatska ulica 14, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gospodarske zbornice Ljubljana, poklic trgovski poslovodja, izdano leta 1994. gnn-77358
Ramšak Marjan, Galicija 24, Žalec, spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 1995. m-51
Režek Maruška, Rašiška ulica 5, Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za farmacijo in zdravstvo, izdano leta 25. 8. 1989,
izdano na ime Pezdir Maruška. gnu-77226
Rijavec Valter, Sp. Škofije 20, Škofije,
spričevalo 3. letnika PKAŠ – Tehniška šola,
izdano leta 1981. gnx-77273
Rojs Denis, Koroška cesta 53, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1984. m-7
Roman Romana, Veliki Boč 25, Duh na
Ostrem Vrhu, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 1999. m-55
Rože Milivoj, Kreplje 10, Dutovlje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
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zaključnem izpitu, izdano leta 1981, izdala
poklicna gradbena šola Ajdovščina.
gnr-76979
Rudolf Darko, Ilirska ulica 32, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za blagovni promet – Šola za prodajalce,
izdano leta 1974. gnb-77424
Skarlovnik Tomo, Šolska cesta 35, Mislinja, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1996/97. gnx-76973
Slak Franci, Dvor 20, Dvor, spričevalo 3.
letnika Srednje policijske šole v Tacnu, izdano leta 1999. gnh-77589
Sovič Anja, Vešenik 16/a, Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika Druge gimnazije
Maribor, izdano leta 2000/2001. m-79
Srebernič Danijela, A. Valenčiča 8, Izola
– Isola, spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper,
izdano leta 2000. gnc-77244
Stergar Bojan, Zg. Voličina, Voličina, indeks, št. 93510302, izdala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. m-57
Stipanovič Janja, Manžan 38/a, Koper –
Capodistria, spričevalo Srednje ekonomske šole v Kopru, izdano leta 1993/94. gnm-77284
Stojković Ana, Gornji trg 19, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 1995/96. gny-77247
Svenšek Jožica, Ložina 6, Zgornji Leskovec, spričevalo o končani OŠ Leskovec.
gnp-76981
Šalamun Darko, Za železnico 4, Logatec,
spričevalo 4. letnika Srednje šole v Postojni,
izdano leta 1999. gnl-77560
Ščančar Petra, Osek 47, Sv.trojica v
Slov.goricah, potrdilo o uspehu Frizerske šole v Mariboru, šolsko leto 1998/1999. m-62
Širok Anton, Grbinska cesta 16, Litija,
zaključno spričevalo Srednje tehniške šole v
Trbovljah. gnj-77337
Špričnik Matija, Flekušek 5, Jakobski Dol,
indeks, št. 93437991, izdal Feri Maribor.
m-65
Šumer Alain, Koroška cesta 122, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1995. m-77
Tkalčič Štefan, Nad reko 45, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske teh. šole v Mariboru, izdano leta 1986.
m-69
Uranjek Dušan, Tabor 10/a, Tabor, diplomo Srednje tehniške šole Maršala Tita v
Celju, izdana 20. 6. 1986. gnu-77201
Urlep Jana, Cesta talcev 4, Vojnik, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu št. 4052,
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport 29. 5.
1997. gnp-77381
Varga Barbara, Puškinova 9, Maribor, potrdilo o strokovni usposobljenosti za poslovodjo, izdano leta 1996. gnc-77544
Voglar Zdenka, Lahonci 87, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske šole Maribor – smer kuhar, izdano
leta 1981. m-73
Vovk Drago, Ponikva 68, Ponikva, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol, poklicna tapetniška šola, št. 864, izdano
19. 2. 1971. gng-77265
Vrbančič Dejan, Prvenci 17, Markovci,
indeks, izdala SKSMŠ Maribor. m-61
Zamejc Darja, Podlipa 4/b, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnq-77530
Zelič Darinka, Kadoblje 17, Laško, letno
spričevalo 2. in 3. letnika ter zaključni izpit
Šole za prodajalce, izdano leta 1981/82 in
1982/83. gny-76972

Št.

Zlatnik Slavko, Frankovci 8, Ormož, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1992. m-38
Zukanović Leon, Polje, Cesta VI/28, Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo Ljubljana, št.
II-S/1703-4, izdano 21. 9. 1995. gnk-77561
Žagar Boris, Dane 12, Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za telekomunikacije v Ljubljani, izdano leta 1993.
gny-77297
Žavbi Benjamin, Ulica Matije Blejca 18,
Kamnik, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
strojne šole, izdano leta 2000 in 2001.
gne-77442
Žilareveić Branislav, Endlicherjeva 8, Maribor, poitrdilo o usposobljenosti za kvalificiranega tesarja – zvezni center za izobraževanje gradbenih inštruktorjev v Ljubljani, leta
1977. m-14
Žličar Branimir, Ivanjkovci 41, Ivanjkovci,
diplomo Srednje kmetijske šole v Ptuju, št.
III/141, izdana leta 1986. m-63
Žorž Marija, Prešernova cesta 53, Grosuplje, indeks, št. 44967, izdala FOV v Kranju. gnv-77433

Ostali preklici
A.B.C. Marketing in proizvodnja Nova Gorica d.o.o., V. Vodopivca 2, Nova Gorica,
uradno potrdilo za registracijo vozila, carinjeno po KV61978, izdano 15. 11. 2001 za
novo vozilo Renault master 2.5 DCI furgon
L3H3, št. šasije VF1FDCMM525795439.
gnu-77601
Arsenović Marko, Prešernova 26, Maribor, delovno knjižico, št. 6925, izdala UE
Maribor. m-18
BARON COMPANY d.o.o., Sernčeva 10,
Celje, licenco, št. 0010155/126 za vozilo
Euro cargo 75E14, reg. št. CE E8-959.
gnm-77459
Belotehna d.o.o., Belo 15/a, Šmarje pri
Jelšah, licenca za opravljanje prevozov št.
628/21 za kamion z reg. oznako
CE 95 63P. gnk-77565
Bračko Anja, Mladinska 7, Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št. 81543559.
m-30
Brenčič Tanja, Poštna ulica 7/a, Vrhnika,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1247807. gnf-77141
Brumec Kralj Gordana, Teslova ulica 3,
Piran – Pirano, delovno knjižico, izdano na
ime Kralj Gordana. gnw-77299
Cencelj Franc, Klek 4, Trbovlje, hranilno
knjižico, št. 02293, izdala Zasavska HKS
p.o. Zagorje. gnp-77406
Comino Milka, Dobravica 23, Ig, delovno
knjižico. gnk-77161
Čadež Vida, Kozana 113, Dobrovo v Brdih, kmetijski vložek št. 945, izdala UE Nova
Gorica. gnp-77035
Črešovnjak Marija, Šprinc 3, Ljutomer,
delovno knjižico, reg. št. 3142, ser. št.
680732, izdana 27. 10. 1962. gnb-76970
Dermota Pečar, Vrbanska 16/b, Maribor,
delovno knjižico. m-19
Emeršič Bogoslav, Berinjak 14, Zgornji
Leskovec, delovno knjižico. gnv-76975
FACTOR LEASING D.O.O., Slovenska
54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1014776.
gnh-77564
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Fras Dejan, Vranji vrh 16/b, Sladki Vrh,
delovno knjižico z reg. št. 1841. m-68
Gashi Nazim, Martinjak 16, Cerknica, delovno knjižici, reg. št. 369, ser. št. 0263339,
izdala UE Ribnica. gnl-77435
Gerlca Janez, Vrhovci, Cesta XIX/3, Ljubljana, vozno karto, št. 504 – 100% invalid,
izdal LPP. gno-77282
Hodnik Maja, Gasilska 17, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gnc-77519
Hreščak Jožef, Kolodvorska 27, Pivka,
delovno knjižico. gns-77378
Janžekovič Bojan, Vidičeva 3, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 51035588. m-72
Jerlah Roman, Petrušnja vas 17/a, Šentvid pri Stični, delovno knjižico. gnx-77598
Juhart Miro, Kostanjevec 26, Zgornja
Kungota, delovno knjižico, reg. št. 1736,
ser. št. 73939. m-53
Kamnikar Barbara, Ljubljanska cesta 30,
Ivančna Gorica, delovno knjižico. gnj-77137
Karan Anita, Seidlova cesta 34, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 5572, izdala
NTF – oddelek za tekstilstvo. gno-77632
Kaudek Leja, Cesta 1. borcev 21, Brežice, delovno knjižico. gnw-77549
KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana, licenco za prevoz št.
0000948/26, izdala GZS dne 23. 1. 1998
za voziio Zastava z reg. oznako LJ G1-084 in
Zastava z reg. oznako LJ F3-575. gnr-77454
Kmetec Anton, Zagrebška 33, Maribor,
izkaznico vojnega veterana, št. 015343. m-46
Kolar Jerica, Kremberg 10, Sv.Ana v
Slov.goricah, delovno knjižico, reg. št.
14395, ser. št. 0401078, izdana 22. 4.
1998 pri UE Lenart. m-40
Kostanjšek Franc, Trate 44, Zgornja Velka, izkaznico žrtve vojnega nasilja št.
008380. m-6
Košir Igor, Ulica bratov Hvalič 91, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19937709,
izdala Ekonomska fakulteta. gny-77172
Kovačič Dušan, Cesta v Dobrovce 26,
Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico.
m-37
Kragelj Barbara, Žabče 11/a, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 18990109, izdala Filozofska fakulteta. gnz-77071
Križaj Boštjan, Koroška cesta 82, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 11010148, izdala
Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gni-77213
Krnetić Miodrag, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-77227
Kručil Marjan, Tolminskega punta 14, Tolmin, delovno knjižico. gnq-77380
Lah Mateja, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
delovno knjižico, izdano na ime Osterc Mateja. gnc-77623
Lipuš Boštjan, Ljubljanska ulica 102, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 15240, izdana leta 2000 v Mariboru. m-4a
Ložar Manca, Gornje Lepovče 119, Ribnica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. gnt-77127
Manojlović Dragan s.p., Gasilska pot 4,
Domžale,
licenco,
št.
008369/11439-LUM25/1999, izdana 2. 4.
1999 za vozilo MB 508, z reg. št. LJ K8-652.
gnl-77614
Medjimorec Srečko, TAXI SREČKO, Ulica Ane Ziherlove 14, Ljubljana, licenco št.
000115/28-37/1997, izdala OZS dne 20.
1. 1997 za vozilo DAEWOO Nubira wagon
1.6 z reg. oznako LJ K4-97T. gnq-77430
Mikec Leopold, Škrljevo 12, Šentrupert,
delovno knjižico. gni-77263
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Mlakar Tomaž, Tolsti vrh pri Ravnah na
Koroškem 6, Ravne na Koroškem, delovno
knjižico. gnh-77014
Mrak Alojz, Dol. Cerovo 9, Kojsko, kmetijski vložek št. 1798, izdala UE Nova Gorica. gnk-77036
Novak Vinko, Jama 39, Mavčiče, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1232392. gnk-77536
Orlač Ivan, Adamičeva 3, Piran – Pirano,
delovno knjižico. gnt-76977
Ovin Nina, Klanska ulica 13, Medvode,
delovno knjižico. gnw-77599
Palčič Damjan, Bohinjska Bela 93, Bohinjska Bela, delovno knjižico. gnj-77387
Pavlič Tibor, Gajštova 19, Maribor, delovno knjižico. m-1
Plavčak Alenka, Mivka 26, Ljubljana, delovno knjižico. gnk-77136
Pogačar Štefan, Ptujska gora 77, Ptujska Gora, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 117584.
gnr-77254
Poglavc Alojz, Trg 15. aprila 7, Divača,
licenco
št.
009537-15402-01-BGH
58-2000, za vozilo KP 58-89M, izdana 20.
7. 2000 na Avtoprevozništvo Poglavc Alojz
s.p.. gne-77621
Ristić Robert, Katreževa 24/a, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-77150
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Ročnik Anton, Savina 50, Ljubno ob Savinji, delovno knjižico, ser. št. 0094901,
reg. št. 11582, izdala UE Mozirje.
gnp-77056
Sabotič Jerica, Gubčeve brigade 29,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
71960065, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gne-77017
Sakharniuk Natalia, Partizanska 73, Maribor, delovno knjižico št. 478. m-11
Skenderović Nizar, Klemenova ulica 65,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-77520
Slokan Igor Miklavž, Parmova ulica 42,
Ljubljana, polico št. 28, izdala Kapitalska
družba v Ljubljani. gnr-77629
Štralleger Sara, Kamnogoriška cesta 43,
Ljubljana, vozno karto, št. 2554, izdal SAP
Ljubljana. gnz-77321
Štralleger Sara, Kamnogoriška cesta 43,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnc-77319
Tetičković Milan, Porabska 6, Gornja
Radgona, certifikat, št. 013079 za prevoz nevarnega blaga, izdan 27. 1. 2001.
m-13
TIB TRANSPORT d.d. Ilirska Bistrica, Šercerjeva 17, Ilirska Bistrica, licenco, št.
0000095 z dne 5. 8. 1997 za tovorno vozilo
M.A.N. 19.361FLT, KP – TIB 844.
gni-77463

Tratnik Anton, Pohlinova ulica 24, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
10349 z dne 1. 2. 1997. gnz-77171
Trontelj Tomislav, Parecag 102, Sečovlje – Sicciole, delovno knjižico.
gnq-76980
Vojkovič Borut, Mlajtinci 4/b, Moravske Toplice, študentsko izkaznico, št.
71980483, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnh-77639
Vute Gregor, Staneta Severja 1, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 16830, izdana leta 2000 v Mariboru. m-41
Weiss Darko, Stožice 48, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-77480
Zajc Urša, Vegova 27/a, Moravče, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
in gimnazija Ljubljana. gnk-77436
Zorjan Rajko, Pesnica 60/j, Pesnica pri
Mariboru, pooblastilo za nudenje zdravstvene nege na ladji, št. MM 168, izdalo Ministrstvo za promet, Uprava RS za pomorstvo dne 18. 5. 2000. m-70
Zupan Janez, Racovnik 30, Železniki,
delovno knjižico. gnz-77521
Žagar Boris, Jakčeva ulica 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh-77239
Žumer Karmen, Stari trg 3, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico. gnl-77385

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN)
ZJN-03-GD - 42. člen

521
521

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
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ZJN-13.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
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Javni razpisi

556

Razpisi delovnih mest

572

Druge objave
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

574
574

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

574

Evidenca statutov sindikatov

574

Objave po 64. členu Zakona o medijih

574

Objave gospodarskih družb
Javne prodaje delnic
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

574
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Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah

577
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Sodni register, vpisi po ZGD
CELJE
KOPER
LJUBLJANA
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
SLOVENJ GRADEC

582
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Spremembe
CELJE
KRANJ
LJUBLJANA
MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
PTUJ
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Izbrisi
MURSKA SOBOTA
PTUJ
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Prenehanje družb po skrajšanem postopku
CELJE
KRANJ
LJUBLJANA
SLOVENJ GRADEC
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Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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