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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Ob-64690
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, tel. 01/306-15-30,
faks 01/306-15-57, e-mail: urbanizem@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
1. izbira izvajalcev za pripravo strokovnih podlag in informacijskih storitev
za potrebe novega plana (PPMOL) Mestne občine Ljubljana (MOL),
2. izbira izvajalcev za izdelavo posebnih strokovnih podlag in informacijskih
storitev za potrebe prostorsko izvedbenih aktov za območje Mestne občine
Ljubljana (MOL).
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za urbanizem, Poljanska 28, 1000 Ljubljana
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: Tomaž Souvan, tel.
01/306-15-34, Marjeta Zornada, tel.
01/306-15-39.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 403-258/01
Ob-64696
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-318.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
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slednjih 12 mesecih: izgradnja Knjižnice
Ivana Tavčarja v Škofji Loki.
4. Kraj dobave: Škofja Loka.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma maj
2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Škofja Loka, Oddelek za družbene dejavnosti, Alojz Bogataj, tel. 04/51-12-332.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Občina Škofja Loka
Št. 363-57/01
Ob-64697
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: najem poslovnih
prostorov s postopnim odkupom (leasing prostorov) za Ministrstvo za kulturo.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 10. 4. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, Majda
de Gleria.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 04/02
Ob-64765
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: tehnološka oprema DCV (distribucijski center vodenja)
Elektro Ljubljana, d.d.
4. Kraj dobave: poslovni prostori Elektro Ljubljana, d.d. v Ljubljani.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: ponudnik lahko zahteva dodatne informacije
pri svetovalcu predsednika uprave za tehnične zadeve Francu Leskovcu, univ. dipl.
inž. el., tel. 01/43-15-255, int. 1011.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: naročilo bo oddano po
odprtem postopku.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 25. 2. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
Št. 011-04-8/01
Ob-64808
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvajanje konzultantskih in inženiring storitev
pri vzdrževanju, upravljanju in varstvu državnih cest na območju Republike Slovenije.
4. Kraj izvajanja: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: oktober.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
mag. Matija Majdič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/02
Ob-64843
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, tel. 01/300-99-59; faks 01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: Šmarje–Dragonja,
dograditev pasu za počasni promet od
km 6,220 do km 6,920; cestni del in
konstrukcije:
1. cestni del od km 6,220 do km 6,920,
v skupni dolžini 700 m;
2. konstrukcije:
– podporni zid 1, v dolžini 24 m,
– podporni zid 2, v dolžini 27 m,
– podporni zid 3, v dolžini 32 m,
– podporni zid 4, v dolžini 64,90 m,
– podporni zid 5, v dolžini 24 m.
4. Kraj dobave: Šmarje – Dragonja.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: junij 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Vid Sulič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/30-94-220.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predvideni začetek del:
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september 2002; rok dokončanja del za
Sklop 1 – cestni del: marec 2003 in za
Sklop 2 – konstrukcije: marec 2003. Dela
bodo razpisana v dveh, zgoraj navedenih
sklopih ter se bodo financirala iz lastnih
sredstev Dars d.d.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 110-1/02
Ob-64844
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59;
faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: Celje – magistrala
sever: rekonstrukcija Mariborske ceste
v Celju; rekonstrukcija in ureditev
G1-5/328 Celje–Šmarjeta od km 0+000
do km 0+568 – III. etapa. Gradbena dela zajemajo: rekonstrukcijo in ureditev
4 pasovne glavne ceste G1, odsek
5/328 Celje–Šmarjeta od km 0+000 do
km 0+568; izvedbo podvoza pod železniško progo ter železniškega premostivenega objekta; ureditev zalednih dostopnih cest; prestavitev in izvedbo fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda; prestavitev TK vodov, EE vodov,
javno razsvetljavo in semaforizacijo križišč; Krajinsko ureditev in izvedbo pasivne protihrupne zaščite.
4. Kraj dobave: Celje – magistrala sever, Celje – Šmarjeta.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Ulica Talcev 24, 2000 Maribor, Bogdan Vrezner,
univ. dipl. inž. grad., tel. 02/23-43-216.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: začetek gradbenih del
na III.etapi Mariborske ceste na odseku
glavne ceste G1, odsek 5/328 Celje–Šmarjeta od km 0+000 do km 0+568 in podpis
pogodbe je predviden v septembru 2002.
Predviden rok izvajanja vseh del je 16 mesecev. Za izvedbo del je izdelan PGD, PZI
projekt ter sprejet Odlok o lokacijskem načrtu. Sredstva za izvedbo del so zagotovljena s Sporazumom, sklenjenim dne 1. 6.
1998 in Protokolom, z dne 27. 7. 1998.
investicija bo sofinancirana s strani Mestne
občine Celje in Direkcijo za železniški promet RS.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 110-1/02
Ob-64845
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59;
faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
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slednjih 12 mesecih: novogradnja glavne ceste G1-2/1290 Slovenska Bistrica–Hajdina, obvoznica Pragersko od km
0+002 do km 6+050. Gradbena dela
zajemajo: novogradnjo dvopasovne
glavne ceste G 1-2, odsek 1290 Slovenska Bistrica–Hajdina, obvoznica Pragersko od km 0+002 do km 6+050; izvedbo priključnih cest in deviacij; izvedbo
podvoza pod železniško progo in drugih
premostitvenih objektov; vodnogospodarske ureditve; ureditev in prestavitev
infrastrukturnih objektov in naprav (TK
vodi, EE vodi, vodovod, plinovod in javna razsvetljava); Krajinsko ureditev.
4. Kraj dobave: Slovenska Bistrica –
Hajdina, obvoznica Pragersko.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Ulica Talcev 24, 2000 Maribor, Bogdan Vrezner,
univ. dipl. inž. grad., tel. 02/23-43-216.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: začetek gradbenih del
na glavni cesti G1-2, odsek 1290 Slovenska Bistrica–Hajdina, obvoznica Pragersko
od km 0+002 do km 6+050 in podpis pogodbe je predviden v septembru 2002.
Predviden rok izvajanja vseh del je 14 mesecev. Za izvedbo del je izdelan PGD,PZI
projekt ter sprejet lokacijski načrt. Sredstva
za izvedbo del so zagotovljena z investicijskim programom za izgradnjo, ki ga je potrdil minister za promet in zveze s sklepom št.
2644-14/00-10 z dne 2. 4. 2002.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 403-09/02-01
Ob-64911
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,
tel. 01/286-28-06, faks 01/286-22-29,
e-mail: obcina-ig@siol.net.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročena v naslednjih 12 mesecih: novogradnja telovadnice s prizidkom in prenova stare
telovadnice pri Osnovni šoli Ig.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ig, Ig 217,
1292 Ig.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov osebe, službe in osebe, od
katere se lahko zahteva dodatne informacije o načrtovanih naročilih: Zlatko Pečar,
Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig, tel.
01/286-28-06, faks 01/286-22-29, e-mail: obcina-ig@siol.net.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zadeve za objavo: 25. 2. 2002.
Občina Ig
Št. 40-06/2002-JN
Ob-64933
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310
Slovenska
Bistrica,
tel.
02/81-81-241, faks 02/81-81-141.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-

slednjih 12 mesecih: izgradnja prizidka
k Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica.
4. Kraj dobave: Slovenska Bistrica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Slovenska Bistrica, Občinska uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, Tanja Hrastnik.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-64944
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija, faks ++386/7/4921-528,
elektronski naslov: breda.vidmar@nek.si, tel.
++386/7/4802-348.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zamenjava relejne
zaščite bloka GN-TR.
4. Kraj dobave: NE Krško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 15. 3. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
NEK, Služba uvozne nabave, Breda Vidmar,
tel. 07/480-23-48.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
V javnem razpisu za dobavo prehrambenih artiklov Osnovne šole Boštanj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 15.
2. 2002, Ob-64097 se 7. (c) točka dopolni
in se pravilno glasi:
7. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo vsakega sklopa:
7.000 SIT, DDV vključen, nakazanih na ŽR
OŠ Boštanj: 51600-603-30986.
Uredništvo
Št. 402-04-139/01
Ob-64703
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala in papirja za potrebe državnih organov v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: material za tisk (tonerji, črnila, kartuše, trakovi);
2. skupina: papir za fotokopiranje;
3. skupina: papirna galanterija (kuverte,
registratorji, mape, zvezki, bloki, obrazci);
4. skupina: potrošni in pisarniški material (pisala, lepila, spenjači, diskete, CD, audio in video kasete);
5. skupina: material za tiskarno.
4. Kraj dobave: različni upravni organi v
Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, trajanje predvidoma za dobo dveh let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 3. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana - glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 3. 2002 ob 9.30 - Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): 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: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila - skupaj največ 23 točk;

3. popust na uradni cenik za pisarniški
material izven specifikacije - skupaj največ
12 točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9002 - 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Breda Kosec, tel. 01/478-18-21.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-64712
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenia, tel. +386/7/48-02-00, faks
+386/7/49-21-528.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 2 kotla
(in pripadajočih storitev) po specifikaciji SP-G408, REV. 0.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
4 sklopi: Fabrication and Assembly, Supplier Engineering, On-site Services, Operation and Maintenance Training - ponudba bo
sprejemljiva, kolikor bodo sprejemljivi vsi ponujeni sklopi.
4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ca. 20. 5.
2002 - trajanje od treh mesecov do konca
leta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenia - Uvozna nabava: D. Marinović, tel.
+386/7/48-02-329, e-mail: dusanka.marinovic@nek.si; Inženiring projektne spremembe: M. Šušnić, tel. +386/7/48-02-236,
e-mail: mladen.susnic@nek.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predložitev ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenia.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 4. 2002 ob 9. uri v glavni sejini
sobi NEK.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Bid
Security Bond (bančna garancija za resnost
ponudbe).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 120 dni; predvideni datum odločitve
je 15. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 18
Ob-64716
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 75 kosov
zabojnikov za prevoz poštnih vreč in paketov in 75 kosov zabojnikov za prevoz
poštnih vreč in paketov z dodatnimi horizontalnimi policami.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana in Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v roku 6
mesecev od podpisa pogodbe.
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.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 4. 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: 8. 4. 2002 ob 11. uri, Pošta Slovenije,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
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po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da
izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu ne presega 5% od skupnih prihodkov, da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, da zabojniki izpolnjujejo tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, predvideni datum odločitve 6. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 50%
cena, 50% strokovna ocena vzorca.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 18
Ob-64717
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) poštni nabiralniki (PN): 64 kosov
na ključ, 42 kosov polavtomatskih, 10
kosov stenskih nosilcev za polavtomatske PN in 21 kosov samostoječih okroglih PN z betonskimi podstavki,
B) dostavniki 59 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop nabiralniki in sklop dostavniki.
4. Kraj dobave: Ljubljana in Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe.
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.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 4. 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: 9. 4. 2002 ob 9. uri, Pošta Slovenije,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
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tem 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: poleg splošnih pogojev
po 41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da
izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu ne presega 5% od skupnih prihodkov, da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, da poštni nabiralniki in dostavniki izpolnjujejo tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, predvideni datum odločitve 6. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 50%
cena, 50% ocena vzorca.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-64760
1. Naročnik: Občina Destrnik.
2. Naslov naročnika: Vintarovci 50,
2253 Destrnik, telefon 02/752-09-00, faks
02/752-09-02, e-mail obcina.destrnik@destrnik.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
kombiniranega tovornega vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v sklopih.
4. Kraj dobave: Destrnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
dneva sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Čeh Miranu, tel.
02/752-09-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 4. 3. 2002
do 16. 3. 2002 v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vračunanim
DDV na transakcijski račun številka
01000-0100016686, sklic na številko 01
2002-02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 4. 2002 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Destrnik, Vintarovci 50,
2253 Destrnik. Zapečatena kuverta mora
biti jasno označena z napisom “Ponudba Ne odpiraj“ in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 8. uri v sejni sobi
Vintarovci 50.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumenrtaciji.
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: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsi pogoji so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, rok dobave, reference.
Podrobneje razpisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2002.
Občina Destrnik
Št. 9/1
Ob-64788
1. Naročnik: Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Zdarvstveni dom,
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici, faks 05/393-87-10.
3. (a) Vrsta in količina blaga: čiščenje
poslovnih prostorov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so samo ponudbe za celoten
obseg razpisnih storitev.
4. Kraj dobave: sedež uprave in dislocirane ambulante.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: po
podpisu pogodbe, 3 leta z možnostjo podaljšanja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, glavna sestra Aleksandra Hvalič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV,
na ŽR št. 52000-603-31231.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Cesta goriške
fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Zdravstveni dom, Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica, Cesta goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici, dne 3. 4.
2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2002, ponudniki bodo o izbiri
obveščeni do 20. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, kadrovska usposobljenost, fiksnost cen.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2002.
Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Št. 1097/02
Ob-64771
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop - računalnik strežnik za elektronsko procesiranje transakcij - 1 kos,
2. sklop - računalnik - strežnik za ABC
sistem - 6 kosov,
3. sklop - računalnik - strežnik za centralno vodenje - 1 kos,
4. sklop - računalnik - 4 kosi,
5. sklop - računalnik prenosni - 2 kosa,
6. sklop - monitor - 13 kosov,
7. sklop - tiskalnik - 7 kosov,
8. sklop - tipkovnica - 2 kosa.
Detalji posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote - AC baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2002 junij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti
izvedeno
na
žiro
račun
št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 9. uri, Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo
blaga bo izvedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora naročniku zagotavljati ustrezno servisno dejavnost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 2.
6. 2002; datum odločitve do 17. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, garancijska doba, poprodajne storitve in tehnična pomoč.
Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2002.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.
Št. 796/02
Ob-64772
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210
Trebnje, tel. 07/348-12-60, telefaks
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07/348-12-82, e-mail: investicije@komunala-trebnje.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: eno
smetarsko vozilo z nadgradnjo za zbiranje, stiskanje in prevoz odpadkov ter
mehanizmom za praznjenje zabojnikov
od 120 do 1100 l, naslednjih karakteristik: šasija skupne mase do 15 t, medosna razdalja do 3600 mm, nadgradnja
prostornine do 12 m 3 in višine do maks.
3100 mm.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje le za naročilo
blaga v celoti.
4. Kraj dobave: fco Komunala Trebnje
d.o.o., Kolodvorska ul. 1, 8210 Trebnje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trije meseci
po podpisu pogodbe, predvideni datum zaključka dobave 31. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje,
tel. 07/348-12-68, dvig razpisne dokumentacije pri Alešu Jarcu, dodatne informacije
pri Antonu Gričarju po tel. 07/348-12-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 2002
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun, št. 02971-0018688039 pri NLB.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 26. 3. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe z jasno oznako ponudnika pošljite v zapečatenih kuvertah na naslov: Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9,
8210 Trebnje, “Ponudba - Ne odpiraj” ali jih
osebno dostavite v tajništvo podjetje vsak
delovnik od 7. do 14. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 3. 2002 ob 12.30 v sejni sobi
Komunale Trebnje d.o.o., Goliev trg 9,
8210 Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica ponudnika, s pooblastilom
za unovčitev in uporabo v višini 10% ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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 v zadnjih 6
mesecih ne sme imeti blokiran račun.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
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ti do 20. 9. 2002, predvideni datum odločitve 17. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, garancija 25%, reference 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico odstopa od podpisa pogodbe. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico naknadnih dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Komunala Trebnje d.o.o., Trebnje
Št. 462-02/11-02/0520-010 Ob-64785
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
1850 bund.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se mora nanašati na celotni predmet javnega naročila, to je izdelava in dobava bund.
4. Kraj dobave: dobava se bo izvršila po
razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po
carinskih uradih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 23. 4.
2002 do 30. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Imena oseb, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi:
– tehnične informacije – univ. dipl. inž.
tekstilne tehnologije Tadeja Tome, tel.
01/478-39-91, faks 01/478-39-00,
– ostale informacije – mag. Barbara Gašperlin,
tel.
01/478-38-41,
faks
01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 10. uri, na naslovu:
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Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega naročila oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.
V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 10% od vrednosti javnega naročila oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji
oziroma glede finančne sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: v
preteklih šestih mesecih do vključno datuma
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel blokiranega
žiro računa oziroma transakcijskega računa
oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za
pokrivanje negativnega stanja na žiro računu
oziroma na transakcijskem računu, ponudnik
mora imeti poravnane vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila ter ponujeni plačilni rok mora biti najmanj 30 dni od
dneva prejema računa; glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: ponudnik mora predložiti vsaj
eno referenco za dela, ki so enaka predmetu
javnega naročila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 3. 6. 2002 in 10. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference.
Merilo pod prvo alineo “cena” predstavlja 80% vrednosti. Merilo pod drugo alineo
“reference” predstavlja 20% vrednosti.
Cena se bo preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100) / ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 40,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 40,000.000,00 SIT 16 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 462-02/35-02/0520-010 Ob-64786
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
ekonom opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se mora nanašati na celotni predmet javnega naročila, to je izdelava, dobava
in montaža ekonom opreme.
4. Kraj dobave: dobava in montaža ekonom opreme se bosta vršili na razpisani lokaciji naročnika, in sicer in na Generalnem
carinskem uradu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 19. 4. 2002
in 30. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Imena oseb, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi mag. Barbara Gašperlin,
tel. 01/478-38-41, faks 01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 4. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 4. 2002 ob 10. uri, na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
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mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega naročila oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.
V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 10% od vrednosti javnega naročila oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji
oziroma glede finančne sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: v
preteklih šestih mesecih do vključno datuma
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel blokiranega
žiro računa oziroma transakcijskega računa
oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za
pokrivanje negativnega stanja na žiro računu
oziroma na transakcijskem računu, ponudnik
mora imeti poravnane vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila ter
ponujeni plačilni rok mora biti najmanj 30 dni
od dneva prejema računa; glede poslovne
sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: ponudnik mora predložiti
vsaj eno referenco za dela, ki so enaka predmetu javnega naročila, ponujena garancijska
doba za ekonom opremo mora znašati najmanj 24 mesecev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 6. 2002 in 10. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference.
Merilo pod prvo alineo “cena” predstavlja 75% vrednosti. Merilo pod drugo alineo
“reference” predstavlja 25% vrednosti.
Cena se bo preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100) / ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 30,000.000,00 SIT 16 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število

točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 1
Ob-64799
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000
Ljubljana, tel. 01/47-68-744.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbe za enega ali več sklopov, ne morejo pa predložiti
ponudbe le za del posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Fakulteta za
elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana, kontaktna oseba je Maja Slovenc, tel.
01/47-68-744.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Fakultete
za
elektrotehniko,
št.:
50106-603-50251.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 2002 do
9.ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana, v
zaprti pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo računalniške opreme”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 4. 2002 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% ponudbene vrednosti SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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
o skupnem nastopu iz katere je razvidno,
kdo je nosilec posla.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
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ga davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali prisilne odločbe (potrdilo
ne sme biti starejše od 60 dni na dan, določen za predložitev ponudb),
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bil izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila,
– da ima poravnane davke, pripevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava (potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni na dan, določen za
predložitev prijav),
– da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila,
– da predloži BON2 ali BON3 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 BON2 ali
BON3),
– da zagotavlja servis ter odpravo napak
za blago iz javnega razpisa v roku 2 delovnih dni,
– da zagotavlja nadomestno opremo za
čas odprave napake,
– da nudi 45 dnevni plačilni rok od datuma prevzema opreme s strani naročnika,
– da bo dostavil opremo najkasneje v
roku 30 dni po podpisu pogodbe fco Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana in jo funkcionalno usposobil za uporabo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti opreme,
– da ni dal lažnih in zavajajočih podatkov,
– da bo izdal vsa potrebna finančna zavarovanja, izjave in potrdila v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2002. Predvideni datum odoločitve o izbiri izvajalca 16. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
popolnost ponudbe, kakovost in tehnične
lastnosti opreme, garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani
Ob-64809
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310
Izola,
tel.
05/66-06-430,
faks
05/66-06-305.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kurilnega olja.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave goriva v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu naročnika, dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani samo pisno pri Rudiju
Benku, univ. dipl. ekon., najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od 1. 3. 2002 med 7. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (DDV vključen),
plačilo
virmansko
na
žiro
račun
51430-603-31364.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 4. 4.
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava - tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 4. 2002 ob 11. uri v sejni sobi v I.
nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, plačilni pogoji 20%, uporaba meril natančneje določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 80,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 414.1
Ob-64852
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00, faks
05/302-32-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za RTP Gorica 110/20 kV stikališče (po
razpisni dokumentaciji št. 3/2002-B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop,več sklopov ali za vse skupaj: /
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4. Kraj dobave: fco RTP Gorica razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka dobave: maj 2002 – oktober
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT z vključenimin DDV ponudniki poravnajo z virmanom na račun št.
52000-601-22566, sklic na št. 38051 –
ter št. objave v Ur.l. RS s pripisom razpisna
dokumentacija - dobava opreme za RTP Gorica.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 4.
2002 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe z DDV, katera veljavnost je največ 40 dni od izdaje obvestila o
oddaji naročila.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti 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 ZJN-1: poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1
še to, da povprečni letni čisti prihodki od
prodaje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini
najmanj dvakratne ponudbene vrednosti in
da finančni položaj ustreza po ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS,
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
predviden za 26. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način
plačila, kakovost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne
energije, d.d., Nova Gorica

Št. 206/2002
Ob-64860
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
projektne dokumentacije in prodobitev
dovoljenj za adaptacijo objekta v Lendavi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slovenija, Dejan Popovič, faks 01/475-28-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 3. 2002,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 21.600 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faks 01/475-28-80 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila
je negotovinski, na račun pri APP Ljubljana,
št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(št. razpisa) in z navedbo davčne številke in
sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj - za razpis - Ponudba
za razpis št. 206/2002 - Izdelava projektne
dokumentacije. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 12. uri v veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe - po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je april
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena 65%, reference 20%, plačilni
pogoji 15%.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da med
popolnimi ponudbami ne opravi izbora.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
JZ RTV Slovenija
Št. 47/2002
Ob-64890
1. Naročnik: Dom starejših občanov Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Bevkova ulica 10,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-98-11, faks
05/365-98-26, Ajdovščina, Ajdovscina@ssz-slo.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano, v skupni letni ocenjeni vrednosti: 40,073.507 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sadje: 3,264.585 SIT,
2. zelenjava, suhe stročnice in jajca:
3, 830.253 SIT,
3. kruh in pekarsko pecivo: 3,313.353
SIT,
4. perutnina in perutninski izdelki:
2,168.135 SIT,
5. mesni izdelki: 2,868.590 SIT,
6. sveže meso: 8,705.717 SIT,
7. mleko in mlečni izdelki: 5,073.436
SIT,
8. testenine in mlevski izdelki: 890.748
SIT,
9. splošno prehrambeno blago:
7,106.577 SIT,
10. siri: 1,229.138 SIT,
11. brezalkoholne pijače: 807.539 SIT,
12. zmrznjena živila, ribe: 815.435 SIT.
Dobavitelj mora ponuditi blago po posamezni skupini v celoti.
Ocenjena
vrednost
naročila:
40,073.507 SIT.
4. Kraj dobave: skladišče živil DSO Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2002
do 30. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo Doma starejših občanov v Ajdovščini, 5270
Ajdovščina, ekonom Jožef Tomažič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 11. uro do 13. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, z vključenim
DDV na ŽR št. 52000-603-31588.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo Doma starejših občanov Ajdovščina, Bevkova ulica 10, 5270
Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 3. 2002 ob 10. uri v DSO Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skupni
račun za mesečno dostavo blaga, ostali pogoji še 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: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba – v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Tomažič Jožef
05/365-98-17.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Dom starejših občanov Ajdovščina
Ob-64910
1. Naročnik: Zdravstveni dom Domžale.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 2, 1230
Domžale,
tel.
01/724-51-00,
01/721-44-59.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala, v skupni orientacijski vrednosti
28,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. aprila
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, tel. 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 27. marca 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.
005-2002, 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 27. marca 2002 do
12. 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 27. marca 2002
ob 15. uri, na naslovu Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
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. maja 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. april 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
in način ocenjevanja so navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Zdravstveni dom Domžale
Ob-64912
1. Naročnik: JIVZ Občine Mozirje, OE
Vrtec Mozirje.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 25,
3330 Mozirje, tel. 05/583-33-15.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 16,100.000 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: JIVZ Občine Mozirje,
OE Vrtec Mozirje, Šolska ulica 25, 3330
Mozirje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 4.
2002 do 31. 12. 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, tel. 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 elektronska 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 28. 3. 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.
006-2002, 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 vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje do 28. 3. 2002, do 12. 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 28. 3.
2002, ob 15. uri, na naslovu JIVZ Občine
Mozirje, OE Vrtec Mozirje, Šolska ulica 25,
3330 Mozirje.
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. 5. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 3. 4. 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: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
JIVZ Občine Mozirje, OE Vrtec Mozirje
Št. 35300-006/02
Ob-65003
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, tel. 04/511-23-00, faks
04/51-12-318.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža 25 kom parkovnih klopic.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja v enem sklopu.
4. Kraj dobave: ožji del mesta Škofja
Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 10. 5.
2002 do 30. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, dodatne informacije v zvezi s
postopkom pri Danici Langerholc, tel.
04/51-12-341.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 4. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 4. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/)
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
do zaključka dobave, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 19. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, rok izvedbe del, strokovna
priporočila, način uporabe meril je določen
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Občina Škofja Loka

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Št. 9/23
Ob-64698
1. Naročnik:
Komunala
Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, faks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-700.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
južnega obodnega zidu na pokopališču
Škocjan zajema kompletno izvedbo armiranobetonskega obodnega zidu iz vidnih in profiliranih betonov v kombinaciji z oblogo iz kamna (zemeljska, tesarska, AB dela, kamnoseška dela) in izvedbo drenaže, ter zaključna dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Pokopališče Škocjan v
Kopru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šestdeset dni od
uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Koper, Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena inž. gr., tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700, mob.
041/35-257.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 5. 3. 2002 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 36.000 SIT (z
upoštevanim DDV) za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni
Komunale Koper ali z virmanom na računu
št. 51400-601-10953 z navedbo predmeta naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 3. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba 11.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 3.
2002 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu
podjetja Komunala Koper d.o.o., Ul. 15.
maja 4, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo 45 dni
od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki, določenimi v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
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
45 od odpiranja ponudb, predvideni datum
odločitve je 3. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba. Navedba meril:
– ponudbena cena,
– najugodnejši garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 2. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 011-04-8/01
Ob-64699
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Bukovskega mostu čez Kokro na cesti
R1-210, odsek 1106, v km 2.280
(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: Sp. Jezersko-Preddvor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 7 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

soba
416/IV
(Irena
Skubic)
tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 4. 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 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa
Proračuna
RS,
št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
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 natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-64700
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zalivanje
reg in razpok na državnih cestah na območju Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
Sklop Področje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obseg (m)

Področje VOC Celje
18.627
Področje CP Koper
14.800
Področje CP Kranj
14.400
Področje CP Ljubljana
21.500
Področje CP Maribor
18.500
Področje CP Murska Sobota 11.100
Področje CP Nova Gorica 17.250
Področje CP Novo mesto
26.700
Področje CP Ptuj
8.000
Skupaj
150.877

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 2. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa
Proračuna
RS,
št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
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Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o
skupni izvedbi javnega naročila v skladu s
47. členom ZJN-1.
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 natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok določitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 34403-00001/2001
Ob-64701
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802, e-mail: komunalna.direkcija@celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
pločnika Ljubečna-Šmiklavž, II. etapa gradbena dela pločnika in ureditev odvodnjavanja ceste.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik predvideva oddajo naročila za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo zajema izdelavo geodetskih posnetkov in izdelavo PID-ov.
4. Kraj izvedbe: Ljubečna pri Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma do 10. 5. 2002, rok dokončanja do 10. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, Jože
Založnik, gr. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na transakcijski račun Mestne občine Celje, Komunalna direkcija, št. 010000100002815,
sklic 2875108-7141009-80000402.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 3. 2002
do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, tajništvo/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 3. 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: plačilni rok je 60 dni od opravljenega dela.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
določitve o sprejemu ponudbe je 15 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– reference 10%,
– roki izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 2. 2002.
MO Celje, Komunalna direkcija
Št. 34404-0005/02-232
Ob-64714
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
tel.
05/714-13-61,
telefaks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanja
vzdrževalnih del na gozdnih cestah v Občini Ilirska Bistrica v letu 2002.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
I. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Postojna - Občina Ilirska Bistrica,
II. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Sežana - Občina Ilirska Bistrica,
III. izvajanje vzdrževalnih del na celotnem
območju Občine Ilirska Bistrica.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Ilirska
Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive. Dela
se izvajajo po programu del Zavoda za gozdove Slovenije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del 1. 5.
2002, dokončanje del 20. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-

sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, soba II/10,
kontaktna oseba je Stanko Škrab, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84,
elektronski naslov: stanko.skrab@ilirska-bistrica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 5. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na ŽR št.
52200-630-61220, Občina Ilirska Bistrica, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo - vzdrževanje gozdnih cest v letu
2002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 2. 4. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajništvo urada župana, soba II/3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3.
4. 2002 ob 10. uri na naslovu Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica; sejna soba I/1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 700.000 SIT in veljavnostjo 120
dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: stroški naročila bremenijo občinski proračun v
okviru sredstev za vzdrževanje gozdnih
cest (zbrana sredstva iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, proračunskih sredstev Republike Slovenije). Naročnik je dolžan poravnati izvajalcu stroške rednega
vzdrževanja v roku 30 dni od uradnega
dneva prejema računa in priložene potrjene situacije s strani pristojne OE Zavoda za
gozdove Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
90 dni. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena, reference in strokovna usposobljenost za obseg in področje
razpisanih del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Občina Ilirska Bistrica
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Ob-64734
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,
2327 Rače, tel. 02/609-60-10, faks
02/609-60-18.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanala fekalne kanalizacije naselja
Fram 2. del - II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja del po
sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Fram.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del aprila 2002, dokončanje predvidoma v 4 mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Občine
Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, dodatne informacije: Božo Štauber.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 14. uro, od 8. 3. 2002 do 15. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom o plačilu stroškov, v višini 30.000 SIT.
Plačilo na transakcijski račun št.
01000-0100008829 pri Banki Slovenije, s
pripisom za razpisno dokumentacijo kanalizacije Fram.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače, tajništvo župana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, bela dvorana, 25. 3. 2002, ob
12.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe, v višini 10%
ocenjene vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 6. 2002, predvideni datum
odločitve je 30. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, garancija ponudnika na izvedena
dela, rok dokončanja del. Podrobnejša merila za ocenitev ponudb so razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo vse dodatne
informacije pri Božu Štauberju, tel.
02/609-60-17.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2002.
Občina Rače-Fram
Ob-64768
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, telefon: 04/275-10-00, telefaks: 04/275-10-20, e-pošta: preddvor@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
razvodnega omrežja za toplovodno daljinsko ogrevanje Preddvora.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo izbran en sam izvajalec.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Preddvor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba je lahko priložena, vendar jo investitor ni dolžan upoštevati.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del april
2002, dokončanja del predvidoma november 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, župan Miran Zadnikar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro od uradne
objave razpisa naprej, najkasneje do roka
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT materialnih
stroškov na transakcijski račun Občine
Preddvor, št. 01000-0100006889 pri APP
Kranj, pri čemer navedite namen plačila:
“plačilo razpisne dokumentacije za izgradnjo toplovodnega omrežja“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 4. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Preddvor, Dvorski trg
10, 4205 Preddvor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 4. 2002 ob 12. uri na Občini Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor (v sejni sobi).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo do 5. 7.
2002.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal 80% plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, pri čemer je rok plačila najmanj 60 dni od potrditve situacije,
20% plačila pa po opravljeni primopredaji
del, pri čemer je rok plačila najmanj 60 dni
od opravljenega primopredajnega zapisnika.
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: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 5. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, župan Miran Zadnikar.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 15. 2. 2002, Ob-63974
(Ur.
l.
RS,
št.
13 /št.
objave
31000-003/98).
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2002.
Občina Preddvor
Št. 4022-53/2002-2
Ob-64789
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
lokalne ceste Tuji grm–Koške poljane.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij – september
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na transakcijski račun pri
Banki Slovenije, št. 01000-0100000196,
sklic na št. 10000-021.
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8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
javnega naročila.
11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, 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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 4022-52/2002-2
Ob-64790
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
lokalne ceste Prežganje–Volavlje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij – september
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na transakcijski račun pri
Banki Slovenije, št. 01000-0100000196,
sklic na št. 10000-021.
8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, IV.
nadstropje, soba št. 404.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 2002 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
javnega naročila.
11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, 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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 4022-51/2002-3
Ob-64791
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
lokalne ceste Pečar–Javor (3. odsek).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij – september
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na transakcijski račun pri
Banki Slovenije, št. 01000-0100000196,
sklic na št. 10000-021.
8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 2002 ob 8.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
javnega naročila.
11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, 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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 19/2002
Ob-64793
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Mariborska 7,
2360 Radlje ob Dravi, Judita Gačnik, tel.
02/887-14-01, e-mail: obcina.radlje.judita@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za izgradnjo stanovanjskega
bloka II in III Radlje ob Dravi.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Radlje ob Dravi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2002 - marec 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob
Dravi, Judita Gačnik, tel. 02/887-14-01.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 2002
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun 010000100010963, Občina
Radlje ob Dravi, D.Š.: 12310727.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 4. 2002 ob 13. uri, sejna soba
Občine Radlje ob Dravi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 5. 2002, odločitev
o sprejemu ponudbe predvidoma do 15. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
65%, rok 15%, reference ponudnik 15%,
plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2002.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 35205-24/2001
Ob-64797
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja
Vaneča v smeri Šalamenci in Bodonci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za

vse skupaj: oddaja del je predvidena v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vaneča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: maj
2002, ostali roki navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, Mitja
Crnkovič.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun št. 01000-0100012127.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, s pripisom: »Ne odpiraj-ponudba vodovod Vaneča«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 4. 2002 ob 12. uri v prostorih
sejne sobe občine Puconci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev 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: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2002.
Občina Puconci
Št. 11/02
Ob-64810
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija mostu čez Raduljo v Zburah na
cesti R3-667/1385.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zbure-Mačkovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 4. 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
21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa
Proračuna
RS,
št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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 natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
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rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002
Direkcija RS za ceste
Št. 10/02
Ob-64816
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadomestni most čez Krko v Zagradcu na cesti
R3-649/2915.
(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: Zagradec-Ambrus-Žvirče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 4. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa
Proračuna
RS,
št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
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tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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 natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Direkcija RS za ceste
Ob-64817
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, tel. 04/275-10-00, telefaks 04/275-10-20, e-pošta: preddvor@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
razvodnega omrežja za toplovodno daljinsko ogrevanje Preddvora.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo izbran en sam izvajalec.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Preddvor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba je lahko priložena, vendar jo investitor ni dolžan upoštevati.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del april
2002, dokončanja del predvidoma november 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, župan Miran Zadnikar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro od uradne
objave razpisa naprej, najkasneje do roka
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT materialnih
stroškov na transakcijski račun Občine
Preddvor, št. 01000-0100006889 pri APP

Kranj, pri čemer navedite namen plačila:
“plačilo razpisne dokumentacije za izgradnjo toplovodnega omrežja”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 4. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Preddvor, Dvorski trg
10, 4205 Preddvor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 4. 2002 ob 12. uri na Občini
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor (v
sejni sobi).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo do 5. 7. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal 80% plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, pri čemer je rok plačila najmanj 60 dni od potrditve situacije,
20% plačila pa po opravljeni primopredaji
del, pri čemer je rok plačila najmanj 60 dni
od opravljenega primopredajnega zapisnika.
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: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 5. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Preddvor, Dvorski trg 0,
4205 Preddvor, župan Miran Zadnikar.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 13 z dne
15. 2. 2002, Ob-63974, št. objave
31000-003/98.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2002.
Občina Preddvor
Št. 110-1/02
Ob-64840
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
AC odseka Podtabor–Naklo od km
35.600 do km 44.600.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja po naslednjih
sklopih:
– sklop 1: izgradnja trase avtoceste
I. Izgradnja trase avtoceste:
– izgradnja štiripasovne avtoceste, ki obsega dograditev leve polovice avtoceste in
rušenje obstoječe hitre H1 ter izgradnja desne polovice avtoceste. Dela obsegajo:
preddela, zemeljska dela in temeljenje, iz-
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delava voziščne konstrukcije in ureditev odvodnjavanja,
– rekonstrukcija razcepa Podtabor,
– izgradnja novih priključkov Podtabor
in Zvirče,
– ureditev deviacij: 1-2 Podbrezje–Zvirče, 1-4 Duplje–Podbrezje, 1-7 Bistrica–Žeje in gozdnih in dostopnih poti,
– ureditev odvodnjevanje in čiščenje voda,
– izdelava temeljev ograje za zaščito proti hrupu,
– izdelava prometne opreme, ki obsega
horizontalno prometno signalizacijo, vertikalno prometno signalizacijo, opremo za vodenje prometa, varnostne ograje in varovalne ograje,
– izgradnja sistema za klic v sili,
– postavitev vremenske postaje na viaduktu 6-2 čez dolino Tržiške Bistrice,
– izdelava zasaditev in hortikulturna ureditev;
II. prestavitve komunalnih vodov:
– prestavitve vodovodov,
– prestavitve električnih vodov, ki obsegajo: prestavitve visokonapetostnih daljnovodov in prestavitve nizkonapetostnih vodov,
– razsvetljava priključkov,
– prestavitve in zaščita telekomunikacijskih vodov,
– zaščita plinovoda,
– ureditve regulacij, ki obsega: regulacijo Tržiške Bistrice in obnovo Aljančičevega
jezu na Tržiški Bistrici;
– sklop 2: izgradnja objektov:
– izgradnja premostitvenih objektov in sicer: Podvoz 3-1 v priključku Podtabor,Podvoz 3-1a v razcepu Podtabor, Podvoz 3-2
za deviacijo poljske poti, Podvoz 3-3 za
deviacijo Duplje–Podbrezje, Podvoz 3-4 za
deviacijo Bistrica–Žeje,
– rušenje objektov: obstoječega podvoza 3-1 v priključku Podtabor, obstoječega
viadukta v razcepu Podtabor, obstoječega
podvoza na cesti Duplje–Podbrezje, obstoječega nadvoza na cesti Bistrica–Žeje, ter
stanovanjskih objektov in gospodarskih poslopij na trasi avtoceste,
– izgradnja podpornih zidov, in sicer: podporni zid 1, podporni zid 2, podporni zid 3.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC Podtabor–Naklo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del za sklop 1 je 15 mesecev po prejemu
obvestila inženirja, da lahko prične z deli in
za sklop 2 je 13 mesecev po prejemu obvestila inženirja, da lahko prične z deli.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Robert Oblak
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o.,Nadzor Gorenjska – Ljubljana,
Mlekarska
ulica
13,
Kranj,
tel.
04/280-88-06, faks 04/280-88-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 80.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije za sklop 1,
50.000 SIT za sklop 2, oziroma 100.000
SIT za oba razpisana sklopa lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265, pri Novi Ljubljanski
banki d.d., v korist Družbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. 4. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10.
4. 2002 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva
za promet, Langusova 4, Ljubljana, velika
dvorana v prvem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 99,000.000 SIT za sklop 1 in v višini
13,000.000 SIT za sklop 2. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna
172 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 30. 8. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 24. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 22.
2. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
22. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-64841
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: krpanje
asfalta in hidroizolacije na objektih AC v
letu 2002.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 3 mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Aleš Berkopec,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-297, faks 01/309-42-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Družbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 4. 2002 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 4.
2002 ob 11. uri, v prostorih Družbe za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,250.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 30. 9. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 13. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
22. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-64842
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: povezava
oskrbne postaje Vogrsko – sever na
elektro in vodovodno omrežje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 2 meseca od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Boštjan Butara, univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-228, faks 01/309-42-31.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 4. 2002 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 4.
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2002 ob 9. uri, v prostorih Družbe za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,300.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 30. 9. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 13. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
22. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 47/531/2002
Ob-64848
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Lljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: RTP
400/220/110 kV Beričevo, dogradnja
110 kV polj in rekonstrukcija 220 kV in
110 kV polj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: RTP 300/220/110 kV
Beričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 7. 5. 2002 do
26. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
za Prenos električne energije, drugo nadstropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Jure Čater.
(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: 6.000 SIT (5.000 + DDV
1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 3. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, v dvorani D IV. nadstropje 25. 3.
2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti (z vključenim DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, plačilo po
situacijah.
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 skupnega nastopanja večih izvajalcev bo naročnik z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje: bančna garancija za
resnost ponudbe, ki se glasi na 5% od skupne ponudbene vrednosti ( z vključenim
DDV); ponudnik mora imeti eno potrjeno
referenco, prav tako pa morajo imeti po eno
potrjeno referenco vsi vključeni podizvajalci
(vsi v ponudbi vključeni ostali izvajalci, kot
so skupina izvajalcev v skladu s 47. členom
ZJN-1, kooperanti in podizvajalci - v nadaljevanju podizvajalci) pri gradbenih in obrtniških delih v stikališčih napetosti nad vključno 20 kV oziroma daljnovodih napetosti nad
vključno 110 v zadnjih 5 letih; rok izvedbe
del je 7. 5. 2002 do 26. 6. 2002, roki za
posamezna polja so navedeni v pogodbi;
garancijski rok za izvedena dela je najmanj
18 mesecev od uspešnega komisijsko ugotovljenega zaključka del; ponudnik mora
sprejeti pogoj, da bo delo možno izvesti
samo v primeru, če bo elektroenergetska
situacija dovoljevala izklop daljnovoda.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna ponudbena cena 80%, s strani naročnikov potrjene reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela v stikališčih napetosti nad vključno 20 kV oziroma daljnovodih napetosti nad vključno 110 kV, ki so
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razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev
10%, plačilni pogoji 5%, garancija za izvedena dela 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo v RTP Beričevo
13. 3. 2002 s pričetkom ob 10. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 2. 2002.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 4022-119/02-3
Ob-64850
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-23, faks
01/306-17-49.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
gospodarskega poslopja – Gmajnice pri
Brezovici (Zavetišče za živali).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisana dela se oddajajo v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: obnova.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Gmajnice pri
Brezovici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. junij 2002 do
1. september 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Stane Vidmar, tel.
01/306-17-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 20.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na transakcijski račun št.
01000-0100000196, izvajanje proračuna
MOL,
sklic
na
št.
00-121-09000-02…………..
8. (a) Datum in ura, ko je potrebno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
II. nadstropje, soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 4. 2002 ob 9. uri v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana – mala sejna
soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, 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): določeno v
razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma dne 26. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 40 točk,
– rok dokončanja del – 50 točk,
– garancija – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: določeno v razpisni dokumentaciji
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 35101-0001/02
Ob-64854
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: 3240 Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, urad.zupana@smarje-pri-jelsah.si, tel. 03/817-16-00,
faks 03/817-16-26.
3. (a) Opis in obseg gradnje: pokopališki objekt v Šmarju:
– tlorisna dimenzija celotnega objekta,
zidani in nadkriti del je 24,2 x 18,1 m, višina objekta v slemenu znaša 11,4 m,
– etažnost K + P, klet je tlorisne dimenzije 6,6 x 15,5 m,
– pritličje v obliki črke L z dimenzijami:
zunanja kraka znašata 20,1 in 15,5 m, širina krakov znaša 5,1 in 9,8 m.
Predmet razpisa so gradbena, obrtniška,
instalacijska dela in zunanja ureditev objekta.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj 2002, 1.
10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, tajništvo urada župana, Peter Planinšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 30.000 SIT z virmanom na transakcijski račun št. 01000-0100003785 pred dvigom razpisne dokumentacije, s pripisom “Izgradnja mrliške vežice”.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 4. 2002, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 4. 2002, ob 12. uri; Občina Šmarje pri Jelšah, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 3,5 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji/Zakon o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od javnega odpiranja ponudb; 20 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba: cena
(80%), reference (15%), usposobljenost ponudnika (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju Občina Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 59202-1/02-3/2
Ob-64873
1. Naročnik: Občina Podvelka.
2. Naslov naročnika: Podvelka 20,
2363 Podvelka, tel. 02/876-95-16, faks
02/876-62-16.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste LC št. 319860
Janževski Vrh-Ribnica na Pohorju, odsek Cerkev Sv. Janeza-Stepišnik.
(b) Če je predvidena oddajo delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena; ocenjena vrednost naročila je
30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na Janževskem Vrhu, v bližini cerkve Sv.
Janeza, v Občini Podvelka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: maj 2002 do julij 2002.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka, kontaktna
osba
Dušan
Tkalec,
tel.
02/876-95-10, faks 02/876-62-16.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
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od 8. do 12.30, v sredo tudi popoldan od
13. do 16.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun št.
01000-0100011254, Občina Podvelka,
namen nakazila: razpisna dokumentacija.
Potrdilo o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo mora biti priloženo ob dvigu
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Podvelka, Podvelka 20,
2363 Podvelka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 8. uri v sejni sobi
Občine Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenost, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 22. 2. 2002.
Občina Podvelka
Št. 30-336-80/02
Ob-64875
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Inštitut Republike
Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51,
Ljubljana, tel. 01/475-81-99, faks
01/437-20-70, e-mail: robert.cugelj@mail.ir-rs.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev in delna razširitev obstoječe lekarne
in skladiščnih prostorov na Linhartovi
51 v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja gradnje je predvidena
kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: predvidena je
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izdelava projektov PID za elektro in strojne
inštalacije.
4. Kraj izvedbe: Linhartova 51, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek - maj
2002, dokončanje - september 2002, predviden rok - do 5 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova
51, Ljubljana, tel. 01/475-81-99, faks
01/437-20-70, e-mail: robert.cugelj@mail.ir-rs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave dalje
med 8. in 15. uro vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV vključen)
na ŽR 50102-603-48428 pri APP Ljubljana, s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 4. 2002 ob 10.30, Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova
51, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v velikosti 10% razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predložitev podpisanega pravnega akta o skupni
izvedbi.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 7. 2002, predviden datum odločitve
je 23. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 70 točk, s strani naročnikov potrjene
reference o izvedenih gradbenih delih v zadnjih 5 letih na objektih z več kot 300 m2 do
15 točk, ugodni plačilni pogoji do 6 točk,
rok izvedbe do 9 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana
Št. 1114
Ob-64930
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti.

2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
prizidka doma Trilobit.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Javorniški Rovt nad Jesenicami.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje 15. 8.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, dvig dokumentacije tajništvo, prvo nadstropje, Irena Škorjanc, dodatne informacije
Slavko Prelog, tel. 01/23-48-617.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo dokumentacijo vsak delovni dan
od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
50100-603-43666. Potrebno je predložiti
tudi potrdilo DURS-a, da je ponudnik davčni
zavezanec oziroma izjavo, da ni registriran
za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 4. 2002 oddano po pošti oziroma do 15. 4. 2002 do
9. ure oddano v tajništvu zavoda.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, 1. nadstropje, Irena Škorjanc.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 2002 ob 11. uri v sejni dvorani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
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
z glavnim izvajalcem.
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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Slavko Prelog, tel.
01/23-48-617.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana
Št. 16/G
Ob-64937
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, faks 02/449-23-79,
tel. 02/449-20-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih in obrtniških del pri obnovi
pošte Ljubljana - Šiška.
(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe; zaključek pet mesecev po podpisu pogodbe.
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 – gradbena in obrtniška dela
pri obnovi pošte Ljubljana - Šiška.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 4. 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: 9. 4. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o. Slomškov trg 10 v
Mariboru, v sejni sobi v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
7,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od podpisane mesečne situacije do 80%
vrednosti, 10% v 30 dneh po kvalitetnem
prevzemu in 10% v roku 30 dni po pridobitvi
uporabnega dovoljenja.
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: poleg splošnih pogojev
od 41. do 43. člena ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati še: da so prihodki enaki ali večji

od petkratne vrednosti ponudbe na katero
se prijavlja; da izkazana izguba v preteklem
letu ne presega 5% prihodkov; 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: veljavnost ponudbe:
30. 6. 2002 in datum odločitve: 18. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 75% in kakovost izvajalca 25%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek z zainteresiranimi ponudniki 27. 3. 2002 ob 10. uri v prostorih Pošte
Slovenije, d.o.o. Službe za gradbeništvo in
arhitekturo na Slomškovem trgu 10 v Mariboru.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 0512/3-308/14-02
Ob-64938
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških del na objektu Centra za tujce Veliki Otok, in sicer: gradbeno obrtniška dela, elektro instalacije in
strojne instalacije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila, v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Objekt Center za tujce,
Veliki Otok pri Postojni.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvedbe del je 25. 4. 2002,
rok izvedbe pa je najkasneje 65 dni po uvedbi izvajalca v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
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mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
28
17116-2401002-30801402.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 29. 3. 2002, najkasneje
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 29.
3. 2002, ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
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
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, izkušnje vodje del in finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 80 točk, za

Stran

2010 / Št. 19 / 1. 3. 2002

izkušnje vodje del je 10 točk in za finančno
stanje ponudnika je 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-65004
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kina Koper, ki obsega gradbeno
obrtniška dela ter obnovo elektro in strojnih
instalacij.
(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: Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe del
je najkasneje 3 mesece od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago v sprejemni pisarni Mestne občine Koper na Verdijevi 10
pri Jasmini Kapun, v elektronski obliki pa v
samostojni investicijski službi pri Karmen
Gorjup; kontaktni osebi za dodatne informacije sta Raf Klinar in Viljan Tončič iz samostojne investicijske službe.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure, vendar najkasneje do vključno
3. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 51400-630-90004 s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za kino.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 4. 2002 do
vključno 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, sprejemna pisarna, Verdijeva 10, Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 4. 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o javnih financah
je rok plačila računa ali situacije 60 dni od
prejema.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe je 4. 6. 2002, predvideni datum sprejetja odločitve je 15. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: javno naročilo bo sofinanciral najemnik poslovnega prostora, ki je predmet razpisa, v višini 50%; z izbranim izvajalcem bo
zato sklenjena tropartitna pogodba.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne
1. 2. 2002, Ob-63328.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Mestna občina Koper

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
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 40305/01-16/02
Ob-65028
V skladu s prvim odstavkom 77. člena
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00
in 102/00) Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora, obvešča,
da je zavrnila vse ponudbe, ki so jih ponudniki predložili za izvedbo javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI)
za športno dvorano Bezje v Kranjski Gori«, ki
je bil objavljen v Uradne listu RS, št. 4 z dne
18. 1. 2002, Ob-62377.
Postopek za oddajo tega javnega naročila bo ponovljen.
Občina Kranjska Gora
Popravek
Št. 310-3/2002-01-712
Ob-65027
V javnem razpisu za oddajo naročila postavitve sistema za elektronsko davčno poslovanje za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije, objavljenim v Uradnem listu
RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002, Ob-63319 se
dopolnijo oziroma spremenijo naslednje točke: 9. (a), 10, 16 in 18, ki se sedaj pravilno
glasijo:
9. (a) Datum in ura do kdaj je treba
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene na sedež naročnika najkasneje do 18. 3. 2002 do 10 ure.
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 18. 3. 2002 ob 10.30.
16. Datum do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 30. 6. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 4.
2002.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo organiziral drugi informativni sestanek v sredo 6. 3. 2002 ob
17. uri na sedežu naročnika, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, velika predavalnica v pritličju.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-64702
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.
2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-62-131, faks 07/34-62-151.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priloga 1A storitve
točka 14, storitve čiščenja stavb.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: Dom starejših občanov
Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: storitve čiščenja
za obdobje od 1. 4. 2002 do 31. 3. 2004.
8. (a) Polni naslov službe in oseba od
katere se zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom starejših
občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, kontaktna oseba: Darinka Trdina, tel.
07/34-62-131.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT – na žiro račun Dom starejših občanov Trebnje, št.
52100-603-32286.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 3. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg
63, Trebnje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z menično izjavo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: določila iz razpisne dokumentacije.
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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 storitev: /
(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: ponudbe morajo veljati do 31. 3. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 29. 3.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60 točk,
– reference ponudnika 20 točk,
– kadrovske zahteve 10 točk,
– certifikat sistema kakovosti 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka predhodnega
razpisa: /
20. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 15. 2. 2002.
Dom starejših občanov Trebnje
Ob-64713
1. Naročnik: Zdravstveni dom Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska 24,
6210 Sežana, tel./faks 05/73-11-401.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priloga 1A-storitve
točka 14 storitve čiščenja stavb.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za dobo dveh
let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Sežana, Partizanska 24, Sežana, Klara Peternelj, glavna sestra.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
Zdravstvenega
doma
Sežana
št.
51420-603-31525 APP Sežana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 3. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 3. 2002 ob 10. uri, v prostorih-tajništvu Zdravstvenega doma Sežana,
Partizanska 24, 6210 Sežana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
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: določila 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: 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: ponudbe morajo veljati do 13. 4. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 2. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: izpolnitev posebnega pogoja iz razpisne dokumentacije.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Zdravstveni dom Sežana
Št. 03/02
Ob-64762
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje posekov in čiščenje podrasti na trasah elektroenergetskih vodov na področju Elektro Ljubljana, d.d. (po prilogi 1 A, kategorija 1):
– DE Elektro LO+LM: 1,273.000 m2,
– DE Elektro Novo mesto: 1,647.000 m2,
– DE Elektro Trbovlje: 800.000 m2,
– DE Elektro Kočevje: 315.000 m2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno razpisano področje
(DE) bodo upoštevane.
5. Kraj izvedbe: področje Elektro Ljubljane, d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik mora ponuditi ponudbo v skladu z
razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodbeni stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje
razpisanih storitev z odzivnim časom maks.
14 dni v normalnih pogojih in za obdobje
12 mesecev po sklenitvi pogodbe. Začetek

Št.

19 / 1. 3. 2002 / Stran 2011

kakor tudi dokončanje razpisanih storitev
bo usklajeno z naročnikovim terminskim planom.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 25. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.,
št.: 50102-601-90004, sklic na številko:
2300-3371, z obvezno navedbo davčne
številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 25. 3. 2002 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 03/02 –
Ponudba za izvajanje posekov in čiščenje
podrasti na trasah elektroenergetskih vodov na področju Elektro Ljubljana, d.d. –
Ne odpiraj”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 3.
2002 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti. Če pri delnih ponudbah
skupna vrednost vseh ponudbenih sklopov
ne doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost
te bančne garancije znašati 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačila se bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
♣ izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, oziroma samostojni podjetniki
priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od 90
dni,
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♣ dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
♣ dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– bančno garancijo v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčno
odmero samostojnega podjetnika za zadnje
poslovno leto, ne starejša od 30 dni,
♣ dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjava ponudnika o nezavajujočih podatkih,
– pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
– pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti do njih,
– dokazilo ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca, potrebnih za izvedbo naročila,
– pisna dokazila o izpolnjevanju zahtev
Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci teh del v gozdovih
(Ur. l. RS, št. 35/94),
– izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti za izvedbo naročila, upoštevaje tudi zahteve 22. člena in 24. člena
Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l.
RS, št. 56/99),
– dokazilo dejanskega izvajalca razpisanih del (ponudnik ali v ponudbi navedeni
podizvajalec), da je v zadnjih 3 letih uspešno opravil razpisana dela pod elektroenergetskimi vodi na najmanj 50.000 m2,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani vsi dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred oddajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
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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:
– Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93),
– Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
(Ur. l. RS, št. 35/94),
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(Ur. l. RS, št. 56/99),
– Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu (Ur. l. RS, št. 15/79),
– Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št.
29/92).
(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
90 dni od odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je maks.
45 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (80% delež),
– reference (15% delež),
– rok plačila (5% delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 15. 3. 2002.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 22. 2. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 34001-00006/2002
Ob-64763
1. Naročnik: Mestna občina Celje - Komunalna direkcija.
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: obnova talne prometne signalizacije v MO Celje
– po prilogi 1A, št. kat. 1,
– predmet storitve: vzdrževanje in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
5. Kraj izvedbe: Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 22. 4. 2002 30. 6. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MO Celje-Komunalna
direkcija,
tajništvo,
tel.
03/42-65-800, faks 03/42-65-802, kontaktna oseba: Maja Zlatar, tel. 03/42-702,
GSM: 041/445-346.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; na TR

010000100002815
S:
28
75108-7141009-80000302, namen: za
razpisno dokumentacijo - obnova tal. prom.
signal. v MO Celje.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 3. 2002 v
času od 9. do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MO Celje, Komunalna direkcija
tajništvo, Prešernova ul. 27, 3000 Celje,
tel. 03/42-65-800, faks 03/42-65-802.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2002 ob 9. uri, Prešernova ul. 27.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu računa oziroma situacij.
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:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidacijskem postopku,
– da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano s poslovanjem ali pravnomočna odločba s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi.
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: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list
RS, št. 46/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– reference 10%,
– rok izvedbe 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2002.
Mestna občina Celje
Ob-64818
1. Naročnik: Slovensko narodno gledališče, Opera in balet v Ljubljani.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Naslov naročnika: SNG opera in balet, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora pri
adaptaciji, dograditvi in nadgraditvi objekta SNG Opera in balet v Ljubljani.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
samo v celoti.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 4. 2002 do
leta 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SNG Opera in
balet,
Nevenka
Lokovšek,
faks
01/426-22-44.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 4. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50100-603-0044871.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SNG Opera in balet, Cankarjeva 11, tajništvo, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 4. 2002 ob 12. uri, sejna soba
SNG Opera in balet, Cankarjeva 11, 1000
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: pogodbena cena 40%, reference 30%, kadrovska
zasedba 20%, ISO standard 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
SNG Opera in balet
Št. 2/02
Ob-64853
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13,
tel. 01/477-96-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: sanacija črnih
odlagališč - odstranitev odpadnega materiala iz črnih odlagališč na območju
Mestne občine Ljubljana in prevoz odpadnega materiala na odlagališče komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: eno leto po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, tel. 01/477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR S2/02.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 2. 4. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za
sanacijo črnih odlagališč - JR S2/02” Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na
odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še
ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, tel. 01/477-96-20,
faks 01/477-97-13.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 4.
2002 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
orientacijske vrednosti na priloženem obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da bo
izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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): /
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: navedeno 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: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v najkrajšem možnem času po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 50 točk,
– popust pri količinah nad 500 m3 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
01/477-97-11, odgovore na vsebinska
vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le
pisno na naslov Javno podjetje Snaga
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
javnim razpisom je 5 dni pred rokom za
oddajo ponudbe. Odgovori pomembni za
vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh
kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Javno podjetje Snaga d.o.o.
Št. 02
Ob-64870
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: zavarovanje premoženja, oseb in interesov.
Naročnik razpisuje naslednje zavarovalne vrste:
1. požarno zavarovanje;
2. zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara;
3. strojelomno zavarovanje;
4. zavarovanje računalnikov in pripadajoče opreme;
5. zavarovanje stekla;
6. vlomsko zavarovanje;
7. zavarovanje splošne odgovornosti iz
dejavnosti, vključno z odgovornostjo za lastne zaposlene ter zavarovanje za strokovne napake.
Storitve iz točke 6.a) 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 1. 7. 2002
do 31. 12. 2005.
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.
Dodatne informacije: Adrijana Dietrich,
prav.; tel. 02/321-25-33.
(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: Zavarovanje premoženja,
oseb in interesov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 4. 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: 11. 4. 2002 ob 11. uri v mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v pogojih.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
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tem 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 postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da v zadnjih
petih letih pred objavo naročila ni bil kaznovan;
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. veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila; ponudniki predložijo
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor
za opravljanje dejavnosti;
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 ocenjene letne vrednosti razpisa;
– prihodke od prodaje, izkazane pod zaporedno št. 13 obrazca Podatki iz bilance
uspeha, enake ali večje od ocenjene letne
vrednosti razpis;
7. dokumente:
a) izračun zahtevane višine zajamčenega
kapitala (garancijski sklad);
b) doseženo višino zajamčenega kapitala za preteklo poslovno leto (2000);
c) letno poročilo (2000);
8. da ni dal zavajajočih podatkov;
9. da samostojno nudi vse vrste zavarovanj, ki so predmet tega javnega razpisa in
sprejema vse dodatne zahteve naročnika v
zvezi z dopolnitvami/spremembami ponujenih splošnih pogojev (navedenih v specifikaciji zavarovalnih vrst s predračunom);
10. da zagotavlja 60 dnevni rok plačila
premije po prejemu računa;
Opomba: Zavarovatelj bo izstavil račun
za plačilo premije za obdobje od 1. 7. 2002

do 31. 12. 2002 najkasneje do 5. 7. 2002.
Za preostala zavarovalna leta pa najkasneje
do 5. 1. v tekočem letu za tekoče leto.
11. da ima sklenjeno zavarovanje vsaj z
eno bolnišnico za vsaj tri zavarovalne vrste
iz skupine premoženjskih zavarovanj, vključno s splošno civilno odgovornostjo;
Opomba: Skupna zavarovalna vsota*
predstavljene reference mora presegati
10 mrd SIT.
*zavarovalna vsota – predstavlja s pogodbo dogovorjeno najvišjo zavarovateljevo
obveznost pri uresničitvi zavarovalnega tveganja na predmetu zavarovanja (obseg poslovnega premoženja) ter pomeni osnovo
za določitev premije.
Zavarovalne vsote iz naslova zavarovanja
odgovornosti se ne upoštevajo.
12. da bo v primeru škodnega dogodka
poravnal 70% prvotno skupno ocenjene
škode (nesporni del zavarovalnine) v obliki
akontacije pred popolno likvidacijo škode v
roku 14 dni od prijave škodnega dogodka.
Opomba: Delna poravnava se izvrši, v kolikor višina zavarovalnine zavisi od več parametrov in je za oceno dejansko nastale škode potrebna dokumentacija v pridobivanju.
Celotni znesek zavarovalnine se obračuna
po pridobitvi popolne dokumentacije za likvidacijo in sklenitev zaključnega sporazuma.
13. da se zavezuje poravnati celotno (dejansko) škodo v roku 14 dni od dneva zbrane popolne (škodne) dokumentacije potrebne za končno poravnavo škode;
14. da sprejema dosežen poslovno-tehnični rezultat naročnika iz naslova strojelomnega zavarovanja za preteklo triletno
škodno dogajanje, in sicer 1998, 1999 in
2000;
15. da ima bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno
do 31. 8. 2002;
16. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% letne pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
Opomba: Če bo naročnik zahteval predložitev bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, mora biti le-ta veljavna do izteka pogodbe.
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: veljavnost ponudbe do
31. 7. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe do 30. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost – premija – 60 točk;
– bonus na obračunano skupno zavarovalno premijo – 10 točk;
– reference ponudnika – 10 točk;
– količnik pokritja čiste zavarovalne premije s čistimi zavarovalno tehničnimi rezervacijami – 7 točk;
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– količnik pokritja garancijskega sklada
v primerjavi z zahtevanim zakonskim minimumom – 7 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo to javno naročilo oddal
za obdobje treh let in pol. Ocenjena letna
vrednost naročila je 30,000.000 SIT brez
DPZP.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 01/2002-S
Ob-64877
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova 12,
8000 Novo mesto, tel: 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje parkovnih površin pokopališča Srebrniče,
po prilogi 1 B-27-storitve na področju
vzdrževanja parkovnih površin.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Srebrniče pri Novem
mestu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
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: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto; kontakna oseba za razpisno
dokumentacijo Goran Stanojević, za dodatne informacije Marjan Zupančič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Plačilo RD - vzdrževanje parkovnih površin.”
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba Goran Stanojević.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 3. 2002 ob 12.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
200.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in 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.

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: ustrezna registracija ponudnika.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da - ustrezna registracija ponudnika.
(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: veljavnost ponudbe do
31. 5. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma do 22. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Izvedba del po letnem načrtu.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 01/02
Ob-64889
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Ljubljana.
Naslov naročnika: Miklošičeva 24,1000
Ljubljana, tel. 30-77-382, faks 30-77-393
e-mail: Tanja.Jelen@ZZZS.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: št. kategorije 23
Varovanje poslovnih prostorov v poslovni stavbi Miklošičeva 24 in poslovnih
stavbah na izpostavah: Domžale, Kamnik, Grosuplje in Idrija.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Miklošičeva
24, Domžale, Kamnik, Grosuplje in Idrija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum pričetka:
junij 2002 za dobo 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kadrovsko
splošni oddelek OE Ljubljana, Miklošičeva
24, I. nadstropje soba 137.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 9. do 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do 25. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR:
50101-609-10355.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ZZZS - Območna enota Ljubljana,
Kadrovsko splošni oddelek, Miklošičeva 24.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 4. 2002 ob 12. uri v sejni sobi II.
nad. št. 231.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do
25. 4. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o izvedbi naročila po sklopih.
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: vsi dodatni pogoji
poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zasebnem varovanju in o
obveznem organiziranju službe varovanja
Ur. l. RS, št. 32/94.
(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 25. 4. 2002. Predvideni datum
odločitve je 12. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena ure varovanja,
2. plačilni pogoji,
3. reference,
4. kvaliteta prenosa alarma.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije Območna enota Ljubljana
Št. 351-03-7/2002
Ob-64925
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00,
faks 07/492-22-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: (storitve odstranjevanja odplak in odpadkov, storitve sanitarnega urejanja in podobno (14. točka Priloge 1A) – vzdrževanje parkov nasadov
in zelenic, ureditev in zasaditev javnih
površin v občini Krško.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za
storitve na vseh navedenih lokacijah.
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5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, Niko Somrak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po položnici na račun Občine Krško, št.
01000-0100008150.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 4. 2002 ob 12. uri, in sicer v sejni
sobi E Občine Krško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60–90 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba s
solidarno odgovornostjo.
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:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve- ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
e) da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik predloži BON1 ali BON2; samostojni podjetnik predloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto,
f) da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s
predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizor-
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jevega poročila, ki ne sme biti starejše od
15 dni pred dnevom oddaje ponudb na podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev- ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo,
i) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
j) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,
k) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
l) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
m) da izpolnjuje ostale zahteve 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: da, v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni od odpiranja
ponudb, 20 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 40%,
– reference ponudnika 40%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Občina Krško
Št. 2/01
Ob-64927
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske revolucije
1,
1000
Ljubljana,
tel.
01/426-43-40, telefaks 01/252-12-88,
e-naslov: info@festival-lj.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih in prireditvenih prostorov ter okolice.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za
storitev v celoti.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Trg francoske revolucije 1 in 2, Ljubljanski grad, Grajska planota 1, Koseskega 11 - Trnovo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: z izbranim ponu-

dnikom bo sklenjena pogodba za 36 mesecev z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, Sonja Vrhovec, tel. 01/425-67-47.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z vključenim
DDV na ŽR št. 50101-603-45153.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 9.30, Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 90 dni, datum odločitve o sprejemu ponudbe 15. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Festival Ljubljana
Št. 040801/2002
Ob-65005
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9, 6000
Koper,
tel.
05/668-33-33,
faks
05/639-52-47.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: fizično varovanje
z receptorskimi deli sodnih objektov, in
sicer za Okrožno in Okrajno sodišče v
Kopru ter Okrajno sodišče v Piranu.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Okrožno in Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper ter Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2002 do
31. 5. 2003 z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska
9, Koper, sekretarka sodišča Renata Vadnjal,
tel.
05/668-33-33,
faks
05/639-52-47.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak delovni dan med 9. in 15.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
treba plačati.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 4. 2002,
najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper - vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 4. 2002 ob 9.15, sejna soba 325/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): en nosilec
posla.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, za dejavnost fizičnega varovanja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja in
drugi predpisi, ki urejajo področje fizičnega
varovanja.
(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: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
zagotovitev dodatnih varnostnikov, možnost
zamenjave varnostnikov, plačilni pogoji, kadri, reference.

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 230
Ob-65023
1. Naročnik: Osnovna šola Vižmarje
Brod.
2. Naslov naročnika: Na gaju 2, 1210
Ljubljana, tel./faks 01/512-11-98.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. prevoz otrok v šolo in iz šole,
2. prevozi po mestu,
3. medkrajevni prevozi.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi za
posamezen sklop.
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš OŠ Vižmarje Brod, mesto Ljubljana z okolico, ostale relacije, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 8. 4. 2002
do 31. 3. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: OŠ Vižmarje
Brod, Na gaju 2, 1210 Ljubljana, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, do 26. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (v ceno je vključen 20% davek) nakazati na račun šole št.
50104-603-52555.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2,
1210 Ljubljana, s pripisom “Ponudba - Ne
odpiraj”. Ovitki morajo biti zapečateni. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 4.
2002 ob 14. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega 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: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
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(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: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2002.
OŠ Vižmarje Brod

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. 301
Ob-64880
1. Naročnik: Osnovna šola Sveta Trojica.
2. Naslov naročnika: Meznaričeva 1,
Sv. Trojica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in
mesni izdelki - mleko in mlečni izdelki kruh in pekovski izdelki - ostalo prehrambeno blago.
(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov, vendar morajo biti ponujeni vsi
artikli v sklopu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost se bo priznala za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba Rovšek Miro, tel. 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure, ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR Zavod za tehnično izobraževanje št.: 50101-603-50267, sklic na št.:
50015-301.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 28. 3. 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.
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7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v RD.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v RD.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v roku 14 dni od prejema obvestila o
priznanju usposobljenosti.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo sklepal pogodbe za obdobje 12 mesecev.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
OŠ Sveta Trojica
Št. 302
Ob-64882
1. Naročnik: Osnovna šola Franceta
Bevka Tolmin.
2. Naslov naročnika: Dijaška ul. 12,
5220 Tolmin.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in
mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki,
perutnina, kruh, pekovski izdelki, sadje
in zelenjava, sokovi, ostalo prehrambeno blago.
(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov, vendar bodo morali biti ponujeni vsi artikli v sklopu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost se bo priznala za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, faks 01/24-16-213, kontaktna oseba
Rovšek Miro, tel. 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR Zavod za tehnično
izobraževanje št.: 50101-603-50267, sklic
na št.: 50015-301.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 28. 3. 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v RD.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v RD.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v roku 14 od prejema obvestila o
priznanju usposobljenosti.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo sklepal pogodbe za obdobje 12 mesecev, za sklop sadje in zelenjava pa za 6 mesečno obdobje.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
OŠ Franceta Bevka Tolmin
Št. 404-08-141/2001-9
Ob-64924
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: jedilno
olje, maščobe in hladne omake.
(b) Kraj dobave: vojašnice po RS.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja ni predvidena po sklopih,
ponudnik mora ponuditi celoten predmet
razpisa.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo kandidatom priznana za obdobje treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Dvig razpisne dokumentacije: kontaktni
osebi sta Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86
in Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, soba št.
550.
Dodatne informacije o naročilu: kontaktna
oseba Alenka Lukek, tel. 01/471-23-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 5/2002-OMP) na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: »Ne odpiraj – ponudba
MORS-5/2002–OMP, Jedilno olje in maščobe«.

7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
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: posebni pogoji naročnika:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti,
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok,
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom,
– da je normalni odzivni čas od 1 do 5
dni od dneva naročila naročnika, 5 ur za
intervencije in 2 uri za reklamacije,
– da bo za rastlinsko olje in olja za cvrtje
zagotovil cisterne ali sodčke, za vse večje
vojašnice,
– da bo v ponudbi navedel poleg navedenih tudi najmanjše transportno pakiranje,
– da bodo imeli izdelki ob dobavi še najmanj eno leto rok uporabe,
– da bo zagotovil prevzem odpadnih olj
pri vojašnicah, kjer še nimajo urejenega odvzema.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižji
ponujeni predračun.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Ministrstvo za obrambo

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. 103/1.02
Ob-64704
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230
Postojna, tel. 05/726-45-51, faks
05/726-22-11, e-mail:kovodpostojna@siol.net.
3. Datum izbire: 2. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: specialno vozilo za čiščenje kanalizacije, Postojna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok plačila, garancijska doba, stroški vzdrževanja v garancijski
dobi; najugodnejša ponudba.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Trgoavto Koper.
7. Pogodbena
vrednost:
31,404.577,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,080.750 SIT, 31,404.577,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 2. 2002.
Kovod Postojna, d.o.o.
Št. 197/2001
Ob-64705
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 30. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zimska oblačila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 70%, rok
izvedbe 15%, kakovost 10%, plačilni pogoji
5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kroj Ljubljana d.d., Tržaška 118, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,495.744
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: na ponovljeni razpis je prispela samo
ena ponudba dobavitelja Kroj Ljubljana d.d.,
Tržaška 118, Ljubljna, zato se je naročnik
odločil, da izvede javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 32/33 z dne 5. 5.
2001, Uradni list RS, št. 82 z dne 19. 10.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
JZ RTV Slovenija
Št. 71
Ob-64718
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 24 lahkih dostavnih vozil na štiri kolesni pogon.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 30 točk,
tehnične karakteristike 25 točk, izobraževanje mehanikov 10 točk, servisna mreža v
RS 15 točk .
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Revoz d.d., Belokranjska c. 4, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 49,886.400
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,280.339,92 SIT brez DDV in
49,886.400 SIT brez DDV.
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: 22. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-64757
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/780-01-00, faks
03/780-02-00.
3. Datum izbire: 12. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: gotova zdravila, 48,000.000 SIT za
leto 2002, PB Vojnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kriteriji iz razpisa in cena po
Pravilniku o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo z odobrenim popustom.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.
Ljubljana, Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
47,634.762,57 SIT in odobren dopust.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najnižja 47,634.762,57 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: 19. 2. 2002.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-64758
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/780-01-00, faks
03/780-02-00.
3. Datum izbire: 6. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano: 1) sadje južno, 2) sadje domače, 3) zelenjava, za
obdobje od 1. 3. 2002 do 30. 4. 2002; PB
Vojnik in DE Ravne.
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:
– 1. skupina: ERA d.d., Prešernova 10,
3220 Velenje,

Št.

19 / 1. 3. 2002 / Stran 2019

– 2. skupina: ERA d.d., Prešernova 10,
3220 Velenje,
– 3. skupina: ERA d.d., Prešernova 10,
3220 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 800.903,60 SIT,
– 2. skupina: 1,190.158,20 SIT,
– 3. skupina: 6,117.154,05 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. skupina:
890.250,33
SIT;
800.903,60 SIT,
– 2. skupina:
1,301.048,91
SIT;
1,190.158,20 SIT,
– 3. skupina:
6,511.237,19
SIT;
6,117.154,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 21. 9.
2001, Ur. l. RS, št. 74/01.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 61/01
Ob-64761
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: 16. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kabelskih omaric in kovinske opreme za električne vode v letu
2002:
– kabelske hišne priključno-merilne
omarice: 805 kosov,
– prostostoječe kabelske razdelilne
omarice: 16 kosov,
– ostala kovinska oprema (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji),
– vijaki in podložke (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: kabelske hišne priključno-merilne omarice: Elektronabava, d.o.o., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče in Kosič, d.o.o., Ruperče 13, 2231 Pernica pri
Mariboru;
– sklop 2: prostostoječe kabelske razdelilne omarice: Schrack Energietechnik,
d.o.o., Glavni trg 47, 2380 Slovenj Gradec;
– sklop 3: ostala kovinska oprema: J-Rupert & Co., d.o.o., Stegne 13 D, 1000
Ljubljana;
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– sklop 4: vijaki in podložke: J-Rupert &
Co., d.o.o., Stegne 13 D, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: kabelske hišne priključno-merilne omarice: skupna ponudbena vrednost
do 1/2 od 11,985.500 SIT (brez DDV) pri
Elektronabavi, d.o.o., s proizvajalcem Prebil plast, d.o.o., Črni vrh nad Idrijo in skupna ponudbena vrednost do 1/2 od
11,797.680 SIT (brez DDV) pri Kosič,
d.o.o., s proizvajalcem Ramar, s.p., Ravne
na Koroškem;
– sklop 2: prostostoječe kabelske razdelilne omarice: skupna ponudbena vrednost 4,481.109,40 SIT (brez DDV) s proizvajalcem Himel;
– sklop 3: ostala kovinska oprema: skupna ponudbena vrednost 5,074.675 SIT
(brez DDV) s proizvajalcema Elektroservisi,
d.d., Ljubljana in Metalproduct, d.o.o., Zagreb;
– sklop 4: vijaki in podložke: skupna ponudbena vrednost 6,002.730 SIT (brez
DDV) s proizvajalcema Elektroservisi, d.d.,
Ljubljana in Metalproduct, d.o.o., Zagreb.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: kabelske hišne priključno-merilne omarice: 3 pravilne ponudbe,
– sklop 2: prostostoječe kabelske razdelilne omarice: 2 pravilni ponudbi,
– sklop 3: ostala kovinska oprema: 2
pravilni ponudbi, 1 neprimerna ponudba in
1 nesprejemljiva ponudba,
– sklop 4: vijaki in podložke: 3 pravilne
ponudbe, 1 neprimerna ponudba in 1 nesprejemljiva ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: kabelske hišne priključno-merilne omarice: 12,583.625 SIT (brez DDV),
11,797.680 SIT (brez DDV);
– sklop 2: prostostoječe kabelske razdelilne omarice: 4,829.000 SIT (brez DDV),
4,481.109,40 SIT (brez DDV);
– sklop 3: ostala kovinska oprema:
5,740.630 SIT (brez DDV), 5,074.675 SIT
(brez DDV);
– sklop 4: vijaki in podložke: 6,644.090
SIT (brez DDV), 5,893.920 SIT (brez DDV).
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: do 1. 3. 2002.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 3/2001
Ob-64798
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, telefaks 01/242-10-10, tel.
01/242-10-05.
3. Datum izbire: 21. 1. 2002 za sklop
B; za sklop A naročnik ni prejel ponudb.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop A: materiali za vzdrževanje objektov;
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– sklop B: pralna in čistilna sredstva.
Študentski domovi v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, dobavni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sava trade, d.d., Ljubljana, Cesta v Mestni log 90.
7. Pogodbena vrednost: 2,560.871,89
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za sklop B:
3; za sklop A: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,779.254,70 SIT, 2,560.871,89 SIT
(za sklop B).
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. 102/2001,
Ob-60521.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 1/2002
Ob-64812
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno
podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta
24, 2000 Maribor, tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60.
3. Datum izbire: 11. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava treh lahkih tovornih vozil.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 80%, tehnična ustreznost 10%, dobavni rok 5% in
reference 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dumida d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
7. Pogodbena
vrednost:
15,843.573,13 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,304.225 SIT, 15,843.573,13 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. 2. 2002.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.
Št. 1/2002
Ob-64813
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 24,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: električna energija, ca. 10,000.000
kWh.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena. Po prejetju samo ene
ponudbe ponudnik ni bil izbran.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: ca. 150 mio
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
vrednost
edine
ponudbe
128,978.551 SIT brez DDV.
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. 2. 2002.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje d.d.
Št. 1/2002
Ob-64814
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 24,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 8. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: električna energija, 9,921.487 kWh,
odjemna mesta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, najugodnejši ponudnik v
postopku s pogajanji brez predhodne objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 108,971.211
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 188,508.253 SIT, 108,971.211 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. 2. 2002.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje d.d.
Št. 1
Ob-64857
1. Naročnik: Osnovna šola Stražišče
Kranj.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 2,
4000 Kranj, tel. 04/27-00-300, faks
04/23-11-536.
3. Datum izbire: 12. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj
in podružnici Besnica, Videmce 12 in Žabnica, Žabnica 20.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji –
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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1. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, za dobavo kruha,
2. Pekarna Mlinotest, d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina, za dobavo pekovskega peciva,
3. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, za dobavo slaščičarskih izdelkov in keksov,
4. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo zamrznjenih izdelkov iz testa,
5. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10a,
2250 Ptuj, za dobavo perutnine in perutninskih izdelkov,
6. Mesarija Kalan Franc, s.p., Gasilska
7, 4000 Kranj, za dobavo mesa in mesnih
izdelkov,
7. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo jajc,
8. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, za dobavo mleka in
mlečnih izdelkov,
9. Kvibo, d.o.o., Predilniška c. 16, 4290
Tržič, za dobavo konzerviranega sadja in
zelenjave,
10. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo zamrznjenega
sadja in zelenjave,
11. Kvibo, d.o.o., Predilniška c. 16,
4290 Tržič, za dobavo zamrznjenih in konzerviranih rib,
12. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo žit,
mlevskih izdelkov in testenin,
13. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo sirupov, sadnih
sokov in drugih napitkov,
14. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo ostalega prehrambenega blaga,
15. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo agrumov,
16. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo slovenskega sadja,
17. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo zelenjave.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Osnovna šola Stražišče Kranj
Št. 53-ZF/02
Ob-64858
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 31. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: material za popravila in vzdrževanje,
Splošna bolnišnica Maribor:

1. elektromaterial,
2. mizarski material,
3. vodovodni material,
5. splošno kovinski instalacijski material,
6. filtri.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Elmis, d.o.o., Ul. Staneta Severja 9b,
2000 Maribor, za skupino elektromaterial,
2. Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, za skupino mizarski material in
splošno kovinski inštalacijski material,
3. Ecotip, d.o.o., Brezen 61, 3205 Vitanje, za skupino filtri,
4. Metalka trgovina, d.d., Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana, za skupino vodovodni material.
7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino tiskovine elektromaterial:
3,095.226 SIT,
2. za skupino mizarski material:
1,395.595,33 SIT,
3. za skupino vodovodni material:
1,568.398,80 SIT,
5. za skupino splošno kovinski material:
2,313.958,98 SIT,
6. za skupino filtri: 4,032.960 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina
elektromaterial:
3,703.185,71 SIT; 3,095.226 SIT;
2. skupina
mizarski
material:
1,802.777,22 SIT; 1,395.595,33 SIT;
3. skupina
vodovodni
material:
1,644.126 SIT, 1,568.398,80 SIT;
4. skupina splošno kovinski material:
3,754.449,27; 2,313.958,98 SIT;
5. skupina filtri: 6,180.894 SIT;
3,777.942 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 15. 2.
2002 do 31. 5. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001, Ob-53408.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51-ZF/02
Ob-64856
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 19. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor:
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
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nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Gramis, d.o.o., Noršinska 3, 9000
Murska Sobota: za skupino zelenjava sveža
in naravno kisana ter za skupino agrumi,
tropsko in lupinasto in ostalo sadje;
2. Mercator, d.d. Market program sadje, zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Maribor: za skupino sadje domače.
7. Pogodbena vrednost:
11. za skupino zelenjava sveža in naravno kisana: 3,276.945 SIT,
13. za skupino sadje domače:
1,608.838 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinansto in ostalo sadje: 425.530 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina sadje zelenjava in naravno kisana: 4,224.642,97 SIT; 3,276.945 SIT;
2. skupina
sadje
domače:
2,014.139,75 SIT; 1,608.838 SIT;
3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 486.221,05 SIT; 425.530
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba velja za čas od 1. 3. 2002
do 31. 3. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-64863
1. Naročnik: Osnovna šola Maksa Durjave.
2. Naslov naročnika: Ruška cesta 15,
2000 Maribor, tel. 02/330-47-02, telefaks
02/330-47-02.
3. Datum izbire: 1. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola
Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: mesni izdelki: Mesarija in
predelava mesa Stevan Babič s.p., V zavoju
32/c, 2000 Maribor,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
2/1 Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat
Maribor, Osojnikova 25, 2000 Maribor,
2/2 Agroind Vipava, 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 2000 Maribor,
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: PPS - Pekarne Ptuj d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj,
4. skupina: sadje, zelenjava in stročnice: /,
5. skupina: sadni sokovi in sirupi:
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5/1 Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat
Maribor, Osojnikova 25, 2000 Maribor,
5/2 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana-Črnuče,
6. skupina: ostalo prehrambeno blago: /
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 562.500 SIT,
2. skupina:
2/1 3,224.373 SIT,
2/2 2,864.363 SIT,
3. skupina: 2,472.989 SIT,
4. skupina: /,
5. skupina:
5/1 94.192 SIT,
5/2 1,646.000 SIT,
6. skupina: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 752.845 SIT, 562.500 SIT,
2. skupina: 3,224.373 SIT, 2,864.363
SIT,
3. skupina:
3,545.986,15
SIT,
2,407.800 SIT,
4. skupina: /,
5. skupina: 1,646.000 SIT, 94.192 SIT,
6. skupina: /
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik za 4. skupino: sadje,
zelenjava in stročnice in za 6. skupino:
ostalo prehrambeno blago ni prejel ponudb, zato bo naročilo za navedeni skupini oddal po postopku oddaje naročil male
vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Osnovna šola Maksa Durjave
Ob-64864
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75, tel. 01/522-22-71.
3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup sanitetno potrošnega materiala za zdravstveno oskrbo ran za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 90%,
2. strokovna ocena 10%.
Naročnik ni izbral najugodnejšega ponudnika, ker ni prejel dveh pravilnih ponudb v
naslednjih sklopih:
1/A/6 zloženec gaza 12 -16 slojni - sterilno,
1/A/7 vatranec gaza - nesterilno,
1/A/8 vatiranec gaza - sterilno,
1/B/1 operacijski tampon gaza,
1/B/2 operacijski tampon prepar. gaza,
1/B/6 oper. komp. gaza trebušna 4 -6
slojev (oprano),
1/B/7 oper. komp. gaza trebušna, zelena 4-6 slojev (oprano),
2/1 tampon netkan,
2/2 tampon netkan,
2/7 vatirana vpojna obloga netkana,
2/8 vatirana vpojna obloga netkana,
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2/9 vatirana vpojna obloga netkana, nepropustna,
2/10 tampon netkan očesni,
3/1 zloženci iz netkanega blaga,
4/4 obliž iz samolep. netkani material z
blazinico,
4/6 obliž iz prozornega filma z dvema
blazinicama za pričvrstitev I.V. kanile,
5/4 lepilni trak na čvrstem tkanem blagu,
5/5 lepilni trak na tkanem blagu z elastinom,
5/7 lepilni trak iz polpropustnega filma,
6/A mrežica za pritrditev obvezilnega
materiala,
6/B mrežice za pritrditev, že oblikovane
za različne dele telesa,
7/A/1 čvrsti krep povoji,
7/A/2 mehki krep povoji,
7/B/2 kratko elastični, terapevtski nesnemljivi povoji,
8/A/2 obloga iz poliamida,
8/A/3 obloge iz viskoze,
8/B/1 obloga s 15% raztopino NaCl,
8/B/2 obloge iz ringerjeve raztopine,
8/B/4 obloga s Povidon jodidom,
8/B/5 obloge z zdravilnim mazilom,
8/E/4 obloge iz poliuretanske pene kot
zap. material.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Materiali iz gaze
1/A za oskrbo rane brez kontrastne nitke
1/A/1 tampon gaza - nesterilno: Tosama d.d. Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale,
1/A/2 tampon gaza zvitek ušesni -nesterilno: SAN. KO. M., d.o.o., Ježica 17,
1000 Ljubljana,
1/A/3 tampon gaza - sterilno: Tosama
d.d. Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale,
1/A/4 trak gaza za tamponado - sterilno: Tosama d.d. Šaranovičeva cesta 35,
1230 Domžale,
1/A/5 zloženec gaza 12 - 16 slojni nesterilno: Merit d.o.o., Šmartinska 130,
1000 Ljubljana,
1/B za operacijski program s kontrastno
nitko,
1/B/3 operacijski zloženec gaza 12-32
slojev: Tosama d.d. Šaranovičeva cesta 35,
1230 Domžale,
1/B/4 operacijski zloženec gaza 12 -32
slojev: Tosama d.d. Šaranovičeva cesta 35,
1230 Domžale,
1/B/5 oper. komp. gaza trebušna 4-6
slojev(oprana): Tosama d.d. Šaranovičeva
cesta 35, 1230 Domžale,
1/B/8 oper. komp. rola, trebušna 4-6
slojev: Tosama d.d. Šaranovičeva cesta 35,
1230 Domžale,
2. Vpojne nelepljive obloge za rane iz
netkanega blaga,
2/3 zloženec netkan 12 - 6 slojev: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
2/4 zloženec netkan 12 - 6 slojev: Tosama d.d. Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale,
2/5 zloženec netkan za drain 12 - 16
slojev: Tosama d.d. Šaranovičeva cesta 35,
1230 Domžale,

2/6 nelepljiva vpojna obloga netkana:
Merit d.o.o., Šmartinska 130, 1000 Ljubljana.
4. Obliži za prekrivanje ran
4/1 obliž iz netkanega materiala: Merit
d.o.o., Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
4/2 obliž iz prozornega filma z blazinico:
Profarmakon international, d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, 2000 Maribor,
4/3 prozorni obliž iz filma: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
4/5 obliž iz prozornega filma iz netkanega materiala: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, 1000 Ljubljana.
5. Lepljivi trakovi za pritrditev
5/1/A papirni lepilni trak: Tosama d.d.
Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale,
5/1/B papirni lepilni trak brez navijalca:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
5/2 lepilni trak iz netkanega blaga: Merit
d.o.o., Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
5/3 lepilni trak na tkanem blagu - svilnat:
Kastor M.D. d.o.o., Vošnjakova 6, 1000
Ljubljana,
5/6 lepilni trak na prozorni perforirani
polivinilni osnovi: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Povoji
7/B Terapevtski in preventivni povoji
7/B/1 srednje in dolgo elastični, snemljivi povoji: Tosama d.d. Šaranovičeva cesta
35, 1230 Domžale.
8. Materiali za zdravstveno oskrbo rane
8/A Sterilne, nelepljive obloge za rane
8/A/1 vazelinska in parafinska obloga:
Johnson & Johnson S.E., Šmartinska 140,
1000 Ljubljana,
8/A/4 obloga iz silikona: Simps’s d.o.o.,
Motnica 3, 1236 Trzin,
8/B Obloge s posebnimi dodatki
8/B/3 obloga z aktivnim ogljem: Johnson & Johnson S.E., Šmartinska 140,
1000 Ljubljana,
8/C Polprepustni filmi: Kastor M.D.
d.o.o., Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana,
8/D Hidrokoloidne vpojne obloge
8/D/1 hidrokoloidne vpojne obloge z
lepilnim trakom: Emporio medical d.o.o.,
Prešernova 5, 1000 Ljubljana,
8/D/2 hidrokoloidne vpojne obloge - debelejše: Valencia Stoma - Medical d.o.o.,
Župančičeva 10, 1000 Ljubljana,
8/D/3 hidrokoloidne vpojne obloge tanke: Valencia Stoma - Medical d.o.o., Župančičeva 10, 1000 Ljubljana,
8/D/4 hidrokoloidne vpojne obloge - pasta: Valencia Stoma - Medical d.o.o., Župančičeva 10, 1000 Ljubljana,
8/E Obloge iz poliuretanske pene
8/E/1 obloge iz poliuretanske pene manj vpojne: Emporio medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana,
8/E/2 obloge iz poliuretanske pene srednje vpojne: Kastor M.D. d.o.o., Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana,
8/E/3 obloge iz poliuretanske pene močno vpojne: Kastor M.D. d.o.o., Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana,
8/F Obloge iz hidrogelov: Merit d.o.o.,
Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
8/G Obloge iz kalcijevega alginata
8/G/1 obloge iz kalcijevega alginata: Valencia Stoma - Medical d.o.o., Župančičeva
10, 1000 Ljubljana,
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8/G/2 obloge iz kalc. alginata z močnejšo absorbcijo: Kastor M.D. d.o.o., Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1/A/1 tampon gaza - nesterilno:
13,501.957 SIT z DDV,
1/A/2 tampon gaza zvitek ušesni -nesterilno: 258.989,50 SIT z DDV,
1/A/3 tampon gaza - sterilno:
12,783.144,50 SIT z DDV,
1/A/4 trak gaza za tamponado - sterilno:45.570 SIT z DDV,
1/A/5 zloženec gaza 12 - 16 slojni nesterilno: 911.400 SIT z DDV.
1/B za operacijski program s kontrastno nitko
1/B/3 operacijski zloženec gaza 12-32
slojev:17,176.363,75 SIT z DDV,
1/B/4 operacijski zloženec gaza 12
-32 slojev: 6,403.453 SIT z DDV,
1/B/5 oper. komp. gaza trebušna 4-6
slojev(oprana): 5,796.504 SIT z DDV,
1/B/8 oper. komp. rola, trebušna 4-6
slojev: 468.003,90 SIT z DDV.
2. Vpojne nelepljive obloge za rane iz
netkanega blaga
2/3 zloženec netkan 12 - 16 slojev:
3,886.209,60 SIT z DDV,
2/4 zloženec netkan 12 -16 slojev:
17,909.118,50 SIT z DDV,
2/5 zloženec netkan za drain 12 - 16
slojev: 2,170.000 SIT z DDV,
2/6 nelepljiva vpojna obloga netkana:
1,747.903,54 SIT z DDV.
4. Obliži za prekrivanje ran
4/1 obliž iz netkanega materiala:
11,234.440,46 SIT z DDV,
4/2 obliž iz prozornega filma z blazinico: 7,497.675,50 SIT z DDV,
4/3
prozorni
obliž
iz
filma:
2,997.644,53 SIT z DDV,
4/5 obliž iz prozornega filma iz netkanega materiala: 5,292.483,88 SIT z DDV.
5. Lepljivi trakovi za pritrditev
5/1/A papirni lepilni trak: 11,060.490
SIT z DDV,
5/1/B papirni lepilni trak brez navijalca: 2,550.842,86 SIT z DDV,
5/2 lepilni trak iz netkanega blaga:
2,728.757,64 SIT z DDV,
5/3 lepilni trak na tkanem blagu - svilnat: 1,025.208,91 SIT z DDV,
5/6 lepilni trak na prozorni perforirani
polivinil osnovi: 495.210,67 SIT z DDV.
7. Povoji
7/B Terapevtski in preventivni povoji
7/B/1 srednje in dolgo elastični, snemljivi povoji: 6,608.127,40 SIT z DDV.
8. Materiali za zdravstveno oskrbo rane
8/A Sterilne, nelepljive obloge za rane
8/A/1 vazelinska in parafinska obloga:
7,259.277,13 SIT z DDV,
8/A/4 obloga iz silikona: 255.466,51
SIT z DDV,
8/B Obloge s posebnimi dodatki
8/B/3 obloga z aktivnim ogljem:
485.031,89 SIT z DDV
8/C Polprepustni filmi: 4,468.749,72
SIT z DDV,
8/D Hidrokoloidne vpojne obloge
8/D/1 hidrokoloidne vpojne obloge z
lepilnim trakom: 536.673,55 SIT z DDV,
8/D/2 hidrokoloidne vpojne obloge debelejše: 387.373,21 SIT z DDV,

8/D/3 hidrokoloidne vpojne obloge tanke: 230.766,48 SIT z DDV,
8/D/4 hidrokoloidne vpojne obloge - pasta: 39.316,06 SIT z DDV,
8/E Obloge iz poliuretanske pene
8/E/1 obloge iz poliuretanske pene manj vpojne: 549.823,75 SIT z DDV,
8/E/2 obloge iz poliuretanske pene srednje vpojne: 2,888.812,50 SIT z DDV,
8/E/3 obloge iz poliuretanske pene močno vpojne: 2,170.621,35 SIT z DDV,
8/F
Obloge
iz
hidrogelov:
3,271.354,21 SIT z DDV,
8/G Obloge iz kalcijevega alginata
8/G/1 obloge iz kalcijevega alginata:
1,449.678,27 SIT z DDV,
8/G/2 obloge iz kalc. alginata z močnejšo absorbcijo: 3,180.847,31 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1/A/1 tampon gaza - nesterilno: 4,
1/A/2 tampon gaza zvitek ušesni -nesterilno: 2,
1/A/3 tampon gaza - sterilno: 3,
1/A/4 trak gaza za tamponado - sterilno: 3,
1/A/5 zloženec gaza 12 - 16 slojni nesterilno: 3,
1/A/6 zloženec gaza 12 - 16 slojni sterilno: 2,
1/A/7 vatiranec gaza - nesterilno: 2,
1/A/8 vatiranec gaza - sterilno: 2,
1/B za operacijski program s kontrastno
nitko,
1/B/1 operacijski tampon gaza: 3,
1/B/2 operacijski tampon prepar. gaza: 2,
1/B/3 operacijski zloženec gaza 12-32
slojev: 3,
1/B/4 operacijski zloženec gaza 12 -32
slojev: 3,
1/B/5 oper. komp. gaza trebušna 4-6
slojev (oprana): 4,
1/B/6 oper. komp. gaza trebušna 4 -6
slojev (oprano): 3,
1/B/7 oper. komp. gaza trebušna, zelena 4 -6 slojev (oprano): 2,
1/B/8 oper. komp. rola, trebušna 4-6
slojev: 2,
2. Vpojne nelepljive obloge za rane iz
netkanega blaga
2/1 tampon netkan: 1,
2/2 tampon netkan: 1,
2/3 zloženec netkan 12 - 16 slojev: 5,
2/4 zloženec netkan 12 -16 slojev: 5,
2/5 zloženec netkan za drain 12 - 16
slojev: 3,
2/6 nelepljiva vpojna obloga netkana: 5,
2/7 vatirana vpojna obloga netkana: 3,
2/8 vatirana vpojna obloga netkana: 3,
2/9 vatirana vpojna obloga netkana, nepropustna: 5,
2/10 tampon netkan očesni: 2,
3/1 zloženci iz netkanega blaga: 3.
4. Obliži za prekrivanje ran
4/1 obliž iz netkanega materiala: 7,
4/2 obliž iz prozornega filma z blazinico: 4,
4/3 prozorni obliž iz filma: 3,
4/4 obliž iz samolep. netkani material - z
blazinico: 4,
4/5 obliž iz prozornega filma iz netkanega materiala: 3,
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4/6 obliž iz prozornega filma z 2 blazinicama za pričvrstitev I. V. kanile: /
5. Lepljivi trakovi za pritrditev
5/1/A papirni lepilni trak: 4,
5/1/B papirni lepilni trak brez navijalca: 4,
5/2 lepilni trak iz netkanega blaga: 7,
5/3 lepilni trak na tkanem blagu - svilnat: 5,
5/4 lepilni trak na čvrstem tkanem blagu: 5,
5/5 lepilni trak na tkanem blagu z elastinom: /
5/6 lepilni trak na prozorni perforirani
polivinil osnovi: 4,
5/7 lepilni trak iz polpropustnega filma: 1,
6/A mrežica za pritrditev obvezilnega
materiala: 6,
6/B mrežice za pritrditev, že oblikovane za različne dele telesa: 1.
7. Povoji
7/A/1 čvrsti krep povoji: 3,
7/A/2 mehki krep povoji: 5,
7/B Terapevtski in preventivni povoji
7/B/1 srednje in dolgo elastični, snemljivi povoji: 3,
7/B/2 kratko elastični, terapevtski nesnemljivi povoji: 3.
8. Materiali za zdravstveno oskrbo rane
8/A Sterilne, nelepljive obloge za rane
8/A/1 vazelinska in parafinska obloga: 4,
8/A/2 obloga iz poliamida: 2,
8/A/3 obloge iz viskoze: /
8/A/4 obloga iz silikona: 2,
8/B Obloge s posebnimi dodatki
8/B/1 obloga s 15% raztopino NaCl: 1,
8/B/2 obloge iz ringerjeve raztopine: 1,
8/B/3 obloga z aktivnim ogljem: 3,
8/B/4 obloga s povidon jodidom: 1,
8/B/5 obloge z zdravilnim mazilom: 3,
8/C Polprepustni filmi: 6,
8/D Hidrokoloidne vpojne obloge
8/D/1 hidrokoloidne vpojne obloge z
lepilnim trakom: 4,
8/D/2 hidrokoloidne vpojne obloge debelejše: 4,
8/D/3 hidrokoloidne vpojne obloge tanke: 5,
8/D/4 hidrokoloidne vpojne obloge pasta: 2,
8/E Obloge iz poliuretanske pene
8/E/1 obloge iz poliuretanske pene manj vpojne: 3,
8/E/2 obloge iz poliuretanske pene srednje vpojne: 5,
8/E/3 obloge iz poliuretanske pene močno vpojne: 4,
8/E/4 obloge iz poliuretanske pene kot
zap. material: 1,
8/F Obloge iz hidrogelov: 6,
8/G Obloge iz kalcijevega alginata
8/G/1 obloge iz kalcijevega alginata: 5,
8/G/2 obloge iz kalc. alginata z močnejšo absorbcijo: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1/A/1 tampon gaza - nesterilno:
21,550.250 SIT brez DDV; 12,444.200
SIT brez DDV,
1/A/2 tampon gaza zvitek ušesni -nesterilno: 260.549 SIT; 226.765 SIT brez
DDV,

Stran

2024 / Št. 19 / 1. 3. 2002

1/A/3 tampon gaza - sterilno:
24,266.600 SIT brez DDV; 11,781.700
SIT brez DDV,
1/A/4 trak gaza za tamponado - sterilno: 157.785,10 SIT brez DDV; 42.000 SIT
brez DDV,
1/A/5 zloženec gaza 12 - 16 slojni nesterilno: 1,338.960 SIT brez DDV; 840.000
SIT brez DDV,
1/B za operacijski program s kontrastno
nitko
1/B/3 operacijski zloženec gaza 12-32
slojev: 15,830.750 SIT brez DDV;
14,272.440 SIT brez DDV,
1/B/4 operacijski zloženec gaza 12 -32
slojev: 10,308.990 SIT brez DDV;
5,901.800 SIT brez DDV,
1/B/5 oper. komp. gaza trebušna 4-6
slojev (oprana): 6,009.400 SIT brez DDV;
5,342.400 SIT brez DDV,
1/B/8 oper. komp. rola, trebušna 4-6
slojev: 549.081 SIT brez DDV; 431.340
SIT brez DDV.
2. Vpojne nelepljive obloge za rane iz
netkanega blaga
2/3 zloženec netkan 12 - 16 slojev:
4,826.002 SIT brez DDV; 3,581.760 SIT
brez DDV,
2/4 zloženec netkan 12 -16 slojev:
30,944.160 SIT brez DDV; 16,506.100
SIT brez DDV,
2/5 zloženec netkan za drain 12 - 16
slojev: 5,365.600 SIT brez DDV;
2,000.000 SIT brez DDV,
2/6 nelepljiva vpojna obloga netkana:
2,213.100 SIT brez DDV; 1,610.971 SIT
brez DDV.
4. Obliži za prekrivanje ran
4/1 obliž iz netkanega materiala:
36,532.925 SIT brez DDV; 10,354.323
SIT brez DDV,
4/2 obliž iz prozornega filma z blazinico:
17,711.902,72 SIT brez DDV; 6,910.300
SIT brez DDV,
4/3 prozorni obliž iz filma: 3,900.420
SIT brez DDV; 2,762.806,01 SIT brez
DDV,
4/5 obliž iz prozornega filma iz netkanega materiala: 4,877.864,40 SIT brez DDV;
4,800.000 SIT brez DDV.
5. Lepljivi trakovi za pritrditev
5/1/A papirni lepilni trak: 14,280.700
SIT brez DDV; 9,640.124,12 SIT brez DDV,
5/1/B papirni lepilni trak brez navijalca:
3,356.600 SIT brez DDV; 2,351.007,24
SIT brez DDV,
5/2 lepilni trak iz netkanega blaga:
3,753.790 SIT brez DDV; 2,514.984 SIT
brez DDV,
5/3 lepilni trak na tkanem blagu - svilnat:
1,546.000 SIT brez DDV; 944.893 SIT
brez DDV,
5/6 lepilni trak na prozorni perforirani
polivinil osnovi: 1,006.093,90 SIT brez
DDV; 456.415,36 SIT brez DDV.
7. Povoji
7/B Terapevtski in preventivni povoji
7/B/1 srednje in dolgo elastični, snemljivi povoji: 12,528.000 SIT brez DDV;
6,090.440 SIT brez DDV.
8. Materiali za zdravstveno oskrbo rane
8/A Sterilne, nelepljive obloge za rane
8/A/1 vazelinska in parafinska obloga:
8,266.426 SIT brez DDV; 6,690.578 SIT
brez DDV,
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8/A/4 obloga iz silikona: 246.288,60
SIT brez DDV; 230.743,94 SIT brez DDV,
8/B Obloge s posebnimi dodatki
8/B/3 obloga z aktivnim ogljem:
1,294.300 SIT brez DDV; 402.330,60 SIT
brez DDV,
8/C Polprepustni filmi: 11,122.937,40
SIT brez DDV; 4,118.663,33 SIT brez DDV,
8/D Hidrokoloidne vpojne obloge
8/D/1 hidrokoloidne vpojne obloge z
lepilnim trakom: 4,137.092 SIT brez DDV;
494.630 SIT brez DDV,
8/D/2 hidrokoloidne vpojne obloge - debelejše: 2,350.905,47 SIT brez DDV;
357.026 SIT brez DDV,
8/D/3 hidrokoloidne vpojne obloge tanke: 1,110.500 SIT brez DDV; 212.688
SIT brez DDV,
8/D/4 hidrokoloidne vpojne obloge - pasta: 200.338 SIT brez DDV; 36.236 SIT
brez DDV,
8/E Obloge iz poliuretanske pene
8/E/1 obloge iz poliuretanske pene manj vpojne: 2,982.015 SIT brez DDV;
506.750 SIT brez DDV,
8/E/2 obloge iz poliuretanske pene srednje vpojne: 8,782.500 SIT brez DDV;
2,662.500 SIT brez DDV,
8/E/3 obloge iz poliuretanske pene močno vpojne: 6,660.604 SIT brez DDV;
2,000.572,67 SIT brez DDV,
8/F
Obloge
iz
hidrogelov:
6,064.286,43 SIT brez DDV; 3,015.073
SIT brez DDV,
8/G Obloge iz kalcijevega alginata
8/G/1 obloge iz kalcijevega alginata:
5,021.277,87 SIT brez DDV; 1,336.109
SIT brez DDV,
8/G/2 obloge iz kalc. alginata z močnejšo absorbcijo: 2,931.656,50 SIT brez
DDV; 2,813.140 SIT brez DDV.
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. 101/00, z dne 6.
11. 2000.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 4/2001
Ob-64871
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.
3. Datum izbire: 20. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinski pripomočki, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: omejeni javni razpis - najnižja končna cena za posamezni izdelek.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Salus Ljubljana d.d., Ljubljana - za izdelke iz skupin: A, B, C, D/b in H,
2. Metalka Zastopstva Media d.o.o.,
Ljubljana - za izdelke iz skupine F,
3. Johnson & Johnson S.E., Ljubljana za skupine: A, C, D/f, D/g in E,
4. Auremiana Sežana d.o.o., Sežana za skupine: D/f, E in F,

5. Medis d.o.o., Ljubljana - za skupine:
A, B, D/d, D/f in H,
6. Dentacom inženiring d.o.o., Velenje za skupine: A, D/c, D/e in D/f,
7. Heli PRO d.o.o., Radovljica - za skupino F,
8. Valencia Stoma - Medical d.o.o., Ljubljana - za skupine: C in D/f,
9. Impakta d.d., Ljubljana - za skupine:
F in H,
10. Sanolabor d.d., Ljubljana - za vse
skupine (od A do H),
11. Medias International d.o.o., Ljubljana - za skupine: D/a, D/d in D/f,
12. Farmadent d.o.o., Maribor - za skupine: A, D/b, D/c in E,
13. Tosama d.d., Domžale - za skupino
C,
14. Gopharm d.d., Nova Gorica - za skupine: A, B, C, D/a, D/b, D/c, D/d, D/e,
D/f in G,
15. Interpart d.o.o., Ljubljana - za skupine: D/b, D/e in D/f,
16. Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o.,
Vodice - za skupine: B in D/f,
17. Emporio Medical d.o.o., Ljubljana za skupine: C, D/c, D/e in D/f,
18. Simps’s d.o.o., Trzin - za skupino
D/b,
19. Lek d.d., Ljubljana - za skupine: B in
H,
20. Kemofarmacija d.d., Ljubljana - za
skupine: A, B, C, D (razen D/c), E, F, G in
H,
21. Profarmakon International d.o.o., Maribor - za skupine: C, D/b, D/c, D/e in D/f,
22. Medinova d.o.o., Ljubljana - za skupine: D/d, D/f in H,
23. Sind Ljubljana d.o.o., Ljubljana - za
skupino: D/f,
24. MM Surgical d.o.o., Ljubljana - za
skupine: D/f, D/g in E,
25. Adriamed d.o.o., Ljubljana - za skupino B,
26. AMS Meding d.o.o., Šentjur - za skupine: D/d in D/f,
27. Merit d.o.o., Ljubljana - za skupine:
C in D/b,
28. Hibiskus d.o.o., Ljubljana - za skupine: C, D/c, D/d, D/e, D/f in G,
29. Iris Mednarodna trgovina d.o.o.,
Ljubljana - za skupine: C, D/e in D/f,
30. Mikro+Polo d.o.o., Maribor - za skupine: A, B in C,
31. Helpy d.o.o., Trzin - za skupine: D/b
in D/f.
7. Pogodbena vrednost: predvidena
vrednost naročila je 470,000.000 SIT letno. Naročnik opravi obdobni izbor najnižjih
cen po posameznem izdelku (na vsakih 6
mesecev), zato pogodbene vrednosti ni mogoče podati.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje in najnižje ponudbe je nesmiselno podajati iz vidika izbora
najnižjih cen po izdelku po posameznih obdobjih.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46743.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 133/01
Ob-64874
1. Naročnik: Zdravstveni dom Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 1,
1410 Zagorje.
3. Datum izbire: 5. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: RTG aparat za slikanje pljuč in skeleta brez nastavljive mize.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kvaliteta in cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,900.000
SIT.
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: 22. 2. 2002.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 402-04-103/01
Ob-64867
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 13. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava vozila po priloženi specifikaciji in segmentaciji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe (vključno z letom 1998) – do 32
točk;
3. seznam lastnih in pooblaščenih serviserjev – do 12 točk;
4. rok dobave – do 8 točk;
5. certifikat kakovosti ISO 9001 ali podobno – 6 točk;
6. finančna sposobnost ponudnika – 6
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Porsche Slovenija,
d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,691.676
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,049.030 SIT in 7,691.676 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: popravek objave 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: 22. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-64921
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, tel. 00386/7/48-02-619,
telefaks 00386/7/49-21-528.
3. Datum izbire: pogodba sklenjena
13. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– rezervni deli za PIS in SPIS sistem
(Montirana funkcionalna tipkovnica, – 3
kosi,
– kovček za tipkovnico – 6 kosov,
– Miš Penny Giles – 3 kosi,
– kontrolna kartica za tipkovnico – 4
kosi).
Kraj dobave: Krško.
5. Merila za dodelitev naročil in utemeljitev izbire: oddaja naročila na podlagi 5.
točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ABB OY, P.O. Box 94,
FIN-00381 Helsinki, Finska.
7. Pogodbena vrednost: EUR 49.320
(=SIT 11,009.230).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 0512/3-308/52-01
Ob-64928
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-50-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 2. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
Sklop 3 – Osebno specialno vozilo za
prevoz službenih psov – manjše – od
1600 do 1900 ccm; 6 kosov
Sklop 4 – Kombinirano vozilo za prevoz oseb s policijsko opremo; ni uspel
Sklop 5 – Kombinirano intervencijsko
vozilo večje (5+4); ni uspel
Sklop 6 – Osebno specialno vozilo –
terensko večje – s policijsko opremo
(moder); ni uspel
Sklop 7 – Osebno specialno vozilo –
terensko manjše – s policijsko opremo
(moder); 1 kos
Sklop 8 – Priklopnik za prevoz službenih konj; 2 kosa
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Sklop 9 – Osebno specialno vozilo za
opravljanje ogledov krajev prometnih
nesreč; 3 kosi
Sklop 10 – Osebno specialno vozilo
za izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu; ni uspel
Sklop 12 – Motorno kolo belo modro
nad 350 ccm; ni uspel
Sklop 14 – Kamionet furgon – osebni
dostavni; 6 kosov
Sklop 15 – Kombinirano vozilo za prevoz oseb brez policijske opreme; 3 kosi
Sklop 21 – Kombinirano vozilo za prevoz oseb brez policijske opreme 8+1; ni
uspel
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na predmetni poziv se je od
14 pozvanih kandidatov odzvalo 9 kandidatov, od katerih je en kandidat predložil nepravilno ponudbo. Za sklope 4, 5, 6, 10,
12 in 21 ni prispela nobena pravilna ponudba, zato JN za te sklope, v skladu s 1.
odstavkom 76. člena ZJN-1, ni uspelo in se
v skladu s 15. členom ZJN-1 ne nadaljuje.
Naročnik je za sklope 3, 7, 8, 9, 14 in
15 izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in
sicer ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, ustreznost, servisna pokritost po območjih policijskih uprav, garancijski rok in finančno stanje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Sklop 3: Revoz d.d., Belokranjska 4,
8000 Novo mesto
Sklop 7: Suzuki Odar d.o.o., Jana Husa
1/a, 1000 Ljubljana
Sklop 8: Mawek d.o.o., Predoslje 100A,
4000 Kranj
Sklop 9: Medicop d.o.o., Obrtna ul. 43,
9000 Murska Sobota
Sklop 14: Revoz d.d., Belokranjska 4,
8000 Novo mesto
Sklop 15: Summit Motors d.o.o., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana
7. Pogodbena vrednost:
Pogodbena vrednost za sklop 3 je
18,105.882,36 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 7 je
5,100.000 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 8 je
4,106.280 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 9 je
30,000.000 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 14 je
11,332.800 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 15 je
12,900.000 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
Revoz d.d.; za sklop 3 je podizvajalec
udeležen v višini 22,86%.
Za sklop 14 je podizvajalec udeležen v
višini 2,88%.
Medicop d.o.o.; za sklop 9 je podizvajalec udeležen v višini 67,10%.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 3: 3,736.179,30 SIT brez
DDV/kos, 2,899.000 SIT brez DDV/kos
Sklop 7: 5,750.000 SIT brez DDV/kos,
5,100.000 SIT brez DDV/kos
Sklop 8: 2,053.140 SIT brez DDV/kos,
2,053.140 SIT brez DDV/kos
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Sklop 9: 10,000.000 SIT brez
DDV/kos, 10,000.000 SIT brez DDV/kos
Sklop 14: 3,050.000 SIT brez
DDV/kos, 1,888.800 SIT brez DDV/kos
Sklop 15: 4,300.000 SIT brez
DDV/kos, 4,300.000 SIT brez DDV/kos
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan 1. 10. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 025/01
Ob-64931
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: buldožer.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo ni bilo oddano, naročnik je prejel samo eno ponudbo.
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: 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: 25. 2. 2002.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 027/01
Ob-64932
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: hitromontažni industrijski delovni
oder.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo ni bilo oddano, naročnik je prejel samo eno pravilno
ponudbo.
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: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
Št. 79
Ob-64949
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor .
3. Datum izbire: 5. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: - 1 kos Ethernet stikalo 1 (SW 1), 13
kosov Ethernet stikalo 2 (SW 2), 1 kos
Ethernet stikalo 3 (SW 3, 1 kos Ethernet
stikalo 4 (SW 4), 3 kose brezžična pristopna točka (BPT) in 12 kosov vmesnik za
brezžično pristopno točko (VBPT).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 40 točk,
asistenca 10 točk .
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana .
7. Pogodbena
vrednost:
18,526.755,79 brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,435.046,88 SIT brez DDV,
18,526.755,79 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 351-05-21/01
Ob-65008
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 29. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža opreme
hotelskih sob in vhodnega halla z recepcijo in barom v hotelu Kokra na Brdu
pri Kranju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) – skupaj
največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – 5
točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 – 5 točk;
6. splošni garancijski rok – do 4,8 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Biring d.o.o. Trzin,
Motnica 7/a.
7. Pogodbena
vrednost:
100,534.933,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
111,215.919,60
SIT
in
100,534.933,80 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: 25. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 2001/087
Ob-65011
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 23. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 10 diskov, 5 kartic.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Za potrebe nadgradnje računalnikov je potreben
nakup dodatne računalniške strojne opreme. Računalnike, ki se nadgrajujejo, je dobavilo podjetje Oria Computers d.o.o. Zamenjava dobavitelja, ki je dobavil računalnike, bi naročnika prisilila, da nabavi opremo, ki ima drugačne tehnične lastnosti,
kar bi povzročilo neskladnost ali tehnične
težave med obratovanjem in vzdrževanjem.
Poleg tega gre za nadgradnjo računalnikov
v garanciji, zaradi tega lahko kakršenkoli, s
strani garantov nepooblaščen poseg, pomeni izgubo garancije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers
d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena vrednost: 490.280 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/082
Ob-65012
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dograditev internih telefonskih
priključkov v hišni telefonski centrali v
poslovni stavbi na Langusovi 4.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Hišna telefonska centrala je namenjena uporabi
vsem zaposlenim v poslovni stavbi na Langusovi 4. V tej stavbi deluje več državnih
organov, ki telefonsko centralo delijo po

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
uporabi. Telefonska centrala je bila dobavljena ob dograditvi poslovne stavbe. Garancije sicer nima več, je pa z izvajalcem
Procom d.o.o. sklenjena vzdrževalna pogodba, ki določa servisne pogoje in tudi
pogoje posegov v samo telefonsko centralo. Tako pogodbo imajo vsi državni organi
uporabniki te telefonske centrale, ki so
uporabniki stavbe na Langusovi 4 v Ljubljani. Določeno je tudi, da brez soglasij ostalih uporabnikov nihče ne more posegati v
samo telefonsko centralo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Procom d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 543.483,12
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/081
Ob-65013
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: razširitev lokalne računalniške
mreže.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Ponudnik
je izvajalec del izgraditve mreže na lokaciji
Langusova 4, kjer ima svoje prostore tudi
Center vlade RS za informatiko. Kot tak
nosi 15 letno garancijo tudi za lokalno mrežo v prostorih CVI. Zato se posel sklene na
podlagi postopka s pogajanji, saj je zaradi
garancije ponudnik edini, ki lahko posega
v mrežo s dograjevanjem, da bi na lokalni
mreži še veljala garancijska doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elcom d.o.o., podjetje za izvajalski inženiring, marketing in trgovino, Škrjanče 1A, 1295 Ivančna Gorica.
7. Pogodbena
vrednost:
2,635.941,45 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko

Št.

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. 382/1
Ob-64846
1. Naročnik: Javno podjetje Žale, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
Ljubljana, tel. 420-17-00.
3. Datum izbire: 7. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna dela za razširitev upepeljevalnice, Tomačevska c. 2,
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: predmet naročila so nujna
dodatna dela za razširitev upepeljevalnice,
ki ne presegajo 25% vrednosti naročila po
sklenjeni pogodbi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Širca studio, Brodarjev
trg 13, 1000 Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
18,046.465,73 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki je bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 28-29 z dne 20. 4. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Javno podjetje Žale, d.o.o.
Št. 40301/024/2002
Ob-64872
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj
Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. Datum izbire: 14. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija objekta Celjska 22 - Colatio, Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference. Na osnovi
kriterijev je najugodnejša ponudba izbranega izvajalca.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Kuster s.p.,
Levstikova 1, Slovenj Gradec.
7. Pogodbena
vrednost:
20,843.107,36 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,670.317,94 SIT, 20,843.107,36
SIT.
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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: 20. 2. 2002.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 266-9/99
Ob-64866
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja objekta mejne kontrole na mejnem prehodu Čepinci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila – skupaj
največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – 5
točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 – 5 točk;
5. splošni garancijski rok za izvedena dela – do 4,8 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolinka Inženiring Beltinci, z.o.o., Panonska 22, 9231 Beltinci.
7. Pogodbena
vrednost:
25,515.416,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
25,515.416,50
SIT
in
24,454.012,42 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: 22. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 351-05-18/00
Ob-64934
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 26. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za obnovo objekta Gregorčičeva 25 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila – največ
23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – 5
točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 – 5 točk;
5. splošni garancijski rok – do 4,8 točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
1.171,225.872,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.671,388.753
SIT
in
1.171,225.872,40 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. 14-15 z dne 2. 3.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 351-05-18/00
Ob-64935
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 25. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za obnovo objekta številka 4 v zazidalnem območju
CO 4/5 – Metelkova južni del v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila – največ
23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – 5
točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 – 5 točk;
5. splošni garancijski rok – do 4,8 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
710,452.094,18 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
810,229.222,03
SIT
in
710,452.094,18 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. 14-15 z dne 2. 3.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-64876
1. Naročnik: Občina Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, tel. 02/57-35-750,
faks 02/57-35-758, e-mail: obcina.crensovci@siol.net.
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3. Datum izbire: 4. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: V. faza kanalizacije v KS
Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mura Javno vodnogospodarsko podjetje d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 124,558.663
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
126,498.960,13
SIT,
124,558.633,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95-96 z dne 30. 11.
2001, Ob-59351.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Občina Črenšovci
Št. 3289
Ob-64946
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. Datum izbire: 4. 2. 2002, 7. 11.
2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija rezervoarjev v skladišču naftnih derivatov Ortnek – strojna dela, priključki za instrumentacijo in krmiljenje (R1 – R11).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 50%, reference 30%, garancijski rok 10%, rok izvedbe 5%, posebne ugodnosti 5%. Izbran je bil
ponudnik, ki je zbral največje število točk
po prej naštetih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izbrani izvajalec je podjetje Energogroup, d.o.o., Dimičeva 9, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
70,416.894,96 SIT (v ceni je vštet 20%
DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 71,992.740,19 SIT, 62,992.702,28
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: davek (DDV), ki je bil v ponudbi 19%,
se je spremenil na 20%.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 351-05-38/01
Ob-65009
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 22. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstna dela) – skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – 5
točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 – 5 točk;
6. splošni garancijski rok – do 4,8 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena
vrednost:
228,507.920,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
270,195.437,44
SIT
in
221,699.504,63 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. 72 z dne 14. 9.
2001 (Ob-54851).
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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
Razveljavitev
Št. 423-405/01
Ob-64691
Razveljavi se obvestilo o oddaji javnega
naročila št. 423-405/01-1 z dne 25. 10.
2001 in ustavi se postopek za javno naročilo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 68 z
dne 17. 8. 2001, Ob-53758, za izbiro članov delovnih skupin za 2. komponento
(Oblikovanje enotnih standardov zdravstveno informacijskega sistema) Projekta razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva
v Sloveniji:
delovna skupina: Predmet varstva (Subjekt varstva – bolnik)
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delovna skupina: Značilnosti zdravstva
(Značilnosti oziroma zdravstvene karakteristike)
delovna skupina: Dejavnosti zdravstvenega varstva (Aktivnosti zdravstvenega varstva)
delovna skupina: Sredstva zdravstvenega varstva (Viri zdravstvenega varstva)
delovna skupina: Odobritev zdravstveno
informacijskega sistema (Pooblastila za dostop do zdravstvenih podatkov)
delovna skupina: Skupina ekspertov za
podporo dela v delovnih skupinah od 1 do 5.
Ministrstvo za zdravje
Razveljavitev
Št. 423-397/01
Ob-64692
Razveljavi se obvestilo o oddaji javnega
naročila št. 423-397/01 z dne 24. 10.
2001 in ustavi se postopek za javno naročilo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 57-58
z dne 13. 7. 2001, Ob-51938, za vodje in
člane delovnih skupin za 1. komponento
(Oblikovanje sistemskih rešitev v sistemu
zdravstvenega varstva) projekta Razvoja
upravljanja sistema zdravstvenega varstva v
RS:
Sklop 1.1 Prilagoditev in razvoj sistema
financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev
Sklop 1.2 Razvoj upravljalske in managerske funkcije v sistemu zdravstvenega varstva
Sklop 1.3 Standardizacija kliničnih in terapevtskih smernic in razvoj ključnih indikatorjev kakovosti.
Ministrstvo za zdravje
Št. 423-406/01
Ob-64693
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Štefanova 5, hsmp@gov.si.
3. Datum izbire: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: javni razpis
za člane delovnih skupin za 3. komponento Projekta razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila, ki so bila uporabljena pri ocenjevanju ponudb in izbiri ekonomsko najugodnejše ponudbe so tehnična in
finančna. Tehnično merilo: 1) splošne kvalifikacije (20 točk), specifične kvalifikacije (80
točk). Ponudbe, ki po ovrednotenju tehničnih meril ne bodo dosegle meje 65 točk, bo
naročnik takoj izločil kot neustrezne, ostale
pa v nadaljevanju ocenil še po finančnem
merilu. Skupni rezultat ponudbe se je po
naslednji formuli izračunal tako, da se dosežene točke tehničnih in finančnih meril pomnožijo z ustreznimi utežmi ter seštejejo (utež
za tehnična merila je 0,65, utež za finančna
merila je 0,35): R = Rt * 0,65 + Rf * 0,35
Pri čemer so: R – Skupni rezultat, Rt –
Tehnična merila, Rf – Finančna merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik se je odločil, da ne izbere člane delovne skupine za
3. komponento (Testiranje in uvajanje rešitev v pilotne institucije ter oblikovanje Centra za izmenjavo podatkov – CIP) Projekta
razvoja upravljanja sistema zdravstvenega
varstva v Sloveniji, ker meni, da ni dobil

zadostnega števila pravilnih ponudb, iz katerih bi bilo možno zapolniti vse zahtevane
skupine, glede na strokovni profil delovne
skupine. Naročnik meni, da zaradi premajhnega števila pravilnih ponudb, ni možno
zagotoviti spoštovanja načela konkurenčnosti in načela gospodarnosti porabe javnih sredstev.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,000.000 SIT, 725.000 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: 20. 2. 2002.
Ministrstvo za zdravje
Ob-64719
1. Naročnik: Lekarne Ptuj.
2. Naslov naročnika: 2250 Ptuj, Trstenjakova 9.
3. Datum izbire: 12. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanja
računovodskih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edini ponudnik 2. točka prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sam, d.o.o., 2250 Ptuj,
Ulica Jožefe Lackove 23.
7. Pogodbena vrednost: 9,720.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: 2. točka prvega odstavka 20. člena
ZJN-1 – postopek s pogajanji brez predhodne objave.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Lekarne Ptuj
Št. 2680-3/2000
Ob-64720
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Datum izbire: 16. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
strokovnih podlag za izvedbo lokacijskega načrta za obvozno progo Beltinci–
Marikišavci–Puconci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javni razpis je bil ponovljen. Tudi na podlagi ponovljenega javnega razpisa ni bilo mogoče izbrati najugodnejšega ponudnika, ker je pogoje iz razpisne dokumentacije izpolnjeval le en
ponudnik.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ – Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d.
7. Pogodbena vrednost: 79,563.162
SIT (z DDV).
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: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Maribor
Št. 481-2602
Ob-64770
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica.
3. Datum izbire: 5. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
prevozov osnovnošolskih otrok v letu
2002 za Osnovno šolo Vuzenica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Koratur d.d., Avtobusni
promet in turizem, Perzonali 48, 2391 Prevalje.
7. Pogodbena vrednost: 70.935,30
SIT za dnevni prevoz.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 84.159 SIT, 70.935,30 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: 20. 2. 2002.
Občina Vuzenica
Št. 045/2001
Ob-64851
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: 21. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: radiološki
monitoring v okolici NE Krško za leta
2002, 2003 in 2004 (16 sklopov).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi prejetih ponudb
je strokovna komisija ugotovila, da imata
dva ponudnika razpoložljiva sredstva
(vzorčevalna sredstva in pogodbe na terenu) samo za ponujeni obseg del, in zato
meni, da lahko zaradi objektivnih razlogov, vsak ponudnik opravi samo obseg, ki
ga ponuja.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZVD,d.d., Bohoričeva
22a, Ljubljana (8. in 11. sklop) in IJS Ljub-
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ljana, Jamova 39, Ljubljana (1. do 7. sklop,
9. in 10. sklop in 12. do 16. sklop).
7. Pogodbena vrednost: IJS Ljubljana
= 322,892.748 SIT in ZVD Ljubljana =
189,132.840 SIT.
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: 9. 11.
2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-58039.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o
Št. NPB-ZF/02
Ob-64859
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 19. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: neurgentni
prevozi bolnikov, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena prevoženega
kilometra z DDV.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dava, d.o.o., Gasilska 3,
2352 Selnica ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 64,52 SIT brez
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,90 SIT z DDV; 70 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 1.
2002 do 31. 5. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. VP-ZF/02
Ob-64861
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 21. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: varovanje
premoženja, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Maribor, d.o.o.,
Kraljeviča Marka 6, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 40,029.696
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,531.552 SIT; 40,029.696 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 266-67/01
Ob-64868
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 27. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev svetovalnih inženiringov za 4 mejne prehode – izdelava investicijske dokumentacije in izvajanje investicijskega inženiringa do pridobitve gradbenega dovoljenja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (investicijski inženiring) v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe –
skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – 2
točki;
4. strokovna izobrazba kadrov – skupaj
največ 4 točke;
5. certifikat SIST EN ISO 9000 – 4 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– mejni prehod Jelšane: ZIL Inženiring,
d.d., Kersnikova 10, Ljubljana;
– mejni prehod Gruškovje: Projekt, d.d.,
Kidričeva 9/a, 5000 Nova Gorica;
– mejni prehod luka Koper: Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška cesta 19/a,
Ljubljana;
– mejni prehod Dobova: ZIL Inženiring,
d.d., Kersnikova 10, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– mejni prehod Jelšane: 6,664.000 SIT;
– mejni prehod Gruškovje: 7,568.400
SIT;
– mejni prehod luka Koper: 2,700.000
SIT;
– mejni prehod Dobova: 6,664.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mejni prehod Jelšane: 11,900.000
SIT in 6,664.000 SIT;
– mejni prehod Gruškovje: 21,000.000
SIT in 7,568.400 SIT;
– mejni prehod luka Koper: 11,602.500
SIT in 2,700.000 SIT;
– mejni prehod Dobova: 14,875.000
SIT in 6,664.000 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: 22. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 266-50/01
Ob-64936
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje, komunalne storitve in tekoče vzdrževanje
objektov na mejnih prehodih Republike
Slovenije – 1. sklop: čiščenje in izvajanje komunalnih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve oziroma dela v zvezi z dejavnostjo,
ki je predmet javnega naročila – skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – 5
točk;
4. vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 –4 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– področja Krško, Novo mesto, Slovenj
Gradec, Maribor, Celje in Murska Sobota:
Hernaus, d.o.o., Kopališka 2, 3320 Velenje;
– področja Postojna, Koper, Nova Gorica, Kranj, Ljubljana: Čistoča, d.o.o., Lobodova 18, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 5,511.141 SIT
in 5,057.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– področji
Krško,
Novo
mesto:
6,656.575 SIT in 5,511.141 SIT;
– področji Postojna, Koper: 6,656.575
SIT in 5,057.500 SIT;
– področje Nova Gorica: 6,656.575 SIT
in 5,057.500 SIT;
– področji Kranj, Ljubljana: 6,656.575
SIT in 5,057.500 SIT;
– področja Slovenj Gradec, Maribor, Celje: 7,606.480 SIT in 5,511.141 SIT;
– področje Murska Sobota: 6,656.575
SIT in 5,511.141 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ponavlja javno naročilo v
sklopih 2 (vzdrževanje električnih napeljav
in naprav), 3 (vzdrževanje strojnih napeljav
in naprav) in 4 (razna manjša gradbena in
zaključna dela); objava v Uradnem listu RS,
št. 61-62 z dne 27. 7. 2001 in obvestilo o
oddaji naročila v Uradnem listu RS, št. 8 z
dne 1. 2. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Št. 043-06/94-1/5
Ob-64950
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 21. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
a) priprava za tisk in tiskanje Poročevalca;
b) distribucija Poročevalca in vodenje poslovanja z naročniki; sklic na storitev po 15. točki priloge I A ZJN-1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena;
2. dobavni rok;
3. dodatne ugodnosti; izbrani ponudnik
je ponudil najnižjo ceno, najkrajši dobavni
rok ter vse možnosti, ki so bile v razpisni
dokumentaciji opredeljene kot dodatne ugodnosti, zato je v skladu z merili prejel najvišje možno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SET, podjetje za usposabljanje invalidov, d.d., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana-Polje.
7. Pogodbena vrednost: 1,022.323,97
SIT; pogodbena vrednost se nanaša na
okvirno naklado 3300 izvodov na številko
za obseg 80 strani in vključuje 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: računalniški prelom
in grafična priprava za tisk v znesku 545 SIT
za dvobarvno stran brez korekture, 436 SIT
za črnobelo stran brez korekture, 923 SIT
za dvobarvno stran s korekturo in 814 SIT
za črnobelo stran s korekturo ter 40.000
SIT za urejanje seznama naročnikov, izdajanje računov, obračun davka na dodano vrednost in vodenje saldakontov; vrednosti se
nanašajo na posamezno številko Poročevalca in ne vključujejo 20 % DDV.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,077.340,00 SIT; 1,022.323,97
SIT; vrednosti se nanašata na okvirno naklado 3300 izvodov na številko za obseg 80
strani in vključujeta 20% DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovljen razpis: prva objava v Uradnem listu RS, št. 54, dne 29. 6. 2001, št.
objave Ob-51310; objava izida prvega neuspelega razpisa v Uradnem listu RS, št. 82,
dne 19. 10. 2001, št. objave Ob-56942.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 029/01
Ob-64926
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz pepela in žlindre (1 B, zap. št. 2).

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena: do 96 točk,
2. plačilni pogoji: do 4 točke.
Naročilo ja bilo oddano ponudniku, ki je
prejel največje število točk po zgoraj navedenih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BIPROM d.o.o., Preglov
trg 1, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 650 SIT/m3.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2.650 SIT, 650 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: 25. 2. 2002.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Ob-64945
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12; 8270
Krško;
faks
7/492-15-28;
tel.
7/480-23-48;
e-mail:
breda.vidmar@nek.si.
3. Datum izbire: 18. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: odstranjevanje usedlin na obeh uparjalnikih NE
Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Framatome ANP, Lyon,
Francija.
7. Pogodbena vrednost: 361.500 EUR
(triletna pogodba).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 411.000 EUR –361.500 EUR.
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: 25. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 266-11/01
Ob-65007
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 4. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izbor projektanta za izdelavo PGD, PZI in PZR
projektne dokumentacije objektov visokogradnje za mednarodni mejni prehod
Obrežje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – 100 točk;
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2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – 2
točki;
4. ISO standard, veljaven za predmet
javnega naročila – 3 točke;
5. predhodno dokončanje projekta 10
dni – 10 točk;
6. seznam tehničnega osebja najmanj
10 zaposlenih – 5 točk;
7. tehnična opremljenost podjetja z računalniško opremo, nad 10 računalnikov –
3 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: po pooblastilu JV Projekt
– SCP: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva
9/a, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena
vrednost:
47,253.781,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
110,670.000
SIT
in
47,253.781,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: popravek objave v Uradnem listu RS,
št. 70 z dne 31. 8. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 2001/080
Ob-65014
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: popis in optimizacija izbranih postopkov na Ministrstvu za kulturo in organih v njegovi
sestavi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Izbrani
ponudnik je v Sloveniji vodilna svetovalna
organizacija s področja upravljanja projektov. Še posebej daje poudarek projektom
s področja IT/IS. Naročnik že od ustanovitve IPMIT leta 1998 ves čas uspešno sodeluje z navedenim izvajalcem na projektih
strateškega planiranja informatizacije in priprave projektne dokumentacije s področja
informacijskih sistemov. Naročnik Ministrstvo za kulturo ravno tako sodeluje z IPMIT
že od začetka leta 2000 na projektu “Izdelava strateškega plana razvoja informacijskega sistema Ministrstva za kulturo in organov v njegovi sestavi”. Projekt se je v
letu 2000 tudi uspešno zaključil. Postopek
s pogajanji je bil izveden, ker je bil med
skupno 14. ponudniki navedeni ponudnik
izbran na prvi stopnji javnega razpisa po
omejenem postopku CVI OMSV.IT-3/2001
kot edini kandidat s priznano sposobnostjo
na področju: A.1.2.10 Priprava strateških
načrtov in projektne dokumentacije s področij IS: kultura.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo, Kotnikova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,532.570,88
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33/2001, z dne 5. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/077
Ob-65015
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
– administracija aplikacij Projektne
pisarne in pomoč pri uporabi aplikacij
Projektne pisarne,
– metodološka pomoč zaposlenim na
CVI in njihovim sodelavcem na področju
projektnega načina dela,
– skrbništvo formalno-metodoloških
osnov projektnega načina dela,
– izobraževanje s področja projektnega načina dela in iz uporabe aplikacij Projektne pisarne,
– seznanjanje državnih organov z
aplikacijami Projektne pisarne,
– nadgradnja aplikacij Projektne pisarne,
– vzpostavitev pregleda programov in
projektov v okviru enotnega državnega
portala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Izbrani ponudnik je v Sloveniji vodilna svetovalna organizacija s področja upravljanja projektov.
Še posebej daje poudarek projektom s področja IT/IS. Naročnik že od ustanovitve
IPMIT leta 1998 ves čas uspešno sodeluje
z navedenim izvajalcem na področju uvajanja in razvoja aplikacij Projektne pisarne v
državni upravi. Postopek s pogajanji je bil
izveden, ker je bil med skupno 14. ponudniki navedeni ponudnik izbran na prvi stopnji javnega razpisa po omejenem postopku CVI OMSV.IT-3/2001 kot edini kandidat
s priznano sposobnostjo po področjih:
A.1.1 Priprava strateških načrtov in projektne dokumentacije; A.1.1. za organizacijo
delovnih procesov, ki temeljijo na IT/IS; s
področij IS: A.1.2.1 do A.1.2.13.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo, Kotnikova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,764.355,92
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33/2001, z dne 5. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/076
Ob-65016
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: osnovno in
dopolnilno vzdrževanje aplikacije Projektna pisarna CVI za okolje Lotus Notes
4.6x, ki jo je za naročnika razvil izvajalec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Z izbranim ponudnikom je bil izveden postopek s pogajanji,
ker je šlo pri sklenitvi pogodbe o vzdrževanju
aplikacije Projektna pisarna CVI za okolje Lotus Notes 4.6x, ki jo je za naročnika razvil
izvajalec, za nadaljevanje storitev vzdrževanja,
ki jih je za naročnika v predhodnem obdobju
že izvajal izvajalec. Na slovenskem tržišču sicer nastopajo še nekatere druge organizacije,
ki se ukvarjajo z navedenim področjem, vendar praviloma niso specializirane za področje
razvoja aplikacij v okolju Lotus/Notes Domino, niti ne nudijo tako celovite ponudbe s
področja upravljanja projektov, kot izbrani izvajalec, zato je taka rešitev za naročnika tehnološko in ekonomsko najbolj upravičena.
Prav tako je bilo dosedanje naročnikovo sodelovanje z izvajalcem zelo uspešno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ComLand d.o.o., Računalniški inženiring Nade Ovčakove 13,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,374.525,56
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33/2001 z dne 5. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/075
Ob-65017
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 10. 10. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev:
– analiza ocen zunanjih izvajalcev,
– priprava ankete za ocenjevanje storitev Centra Vlade RS za informatiko s
strani državnih organov ter analiza ocen
državnih organov,
– presoja kakovosti izdelkov projektov strateškega planiranja in razvoja informacijskih sistemov,
– skrb za posodabljanje spletnih strani Službe za sistem kakovosti CVI.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Izbrani ponudnik se že od svoje ustanovitve leta 1998
ukvarja med drugim tudi z načrtovanjem,
upravljanjem in dograjevanjem sistema vodenja kakovosti po standardih skupine ISO 9000
ter presojo kakovosti informacijskih rešitev.
Postopek s pogajanji je bil izveden, ker je bil
med skupno 14. ponudniki navedeni ponudnik izbran na prvi stopnji javnega razpisa po
omejenem postopku CVI OMSV.IT-3/2001
kot edini kandidat s priznano sposobnostjo po
področjih: A.1.3.1. Načrtovanje, upravljanje
in dograjevanje sistema vodenja kakovosti po
standardih skupine ISO 9000, A.1.3.2 Presoje kakovosti informacijskih rešitev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo, Kotnikova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,314.051,11
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33/2001 z dne 5. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/074
Ob-65018
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
– skrbništvo nad izdelanimi strateškimi plani organov (MDDSZ, MK, MPromet),
– svetovanje pri razvoju informacijskih rešitev iz strateških planov,
– zagotavljanje kakovosti z vidika
EMRIS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Izbrani ponudnik je izdelal navedene strateške plane
MDDSZ, MK, MPromet in je kot tak edini
usposobljen za njihovo skrbništvo, uvajanje
in kakovost. Izvedel se je postopek s pogajanji, saj je izvajalec edini, ki je na kvalifikacijah v tem delu uspel.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Institut za projektni mana-
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gement in informacijsko tehnologijo, Kotnikova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 28,440.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33/2001 z dne 5. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/073
Ob-65019
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
– uskladitev strateškega plana s
sep-2004,
– priprava nove verzije strateškega
plana z vsemi prilogami,
– zasnova metaregistra kot ključnega dela sistema e-Uprava,
– uvajanje, zagotavljanje kakovosti s
področja strateškega planiranja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Izbrani ponudnik je izdelal že prvo verzijo strateškega
plana skupnega dela informacijskih sistemov v državni upravi in je kot tak edini usposobljen za nadaljevanje njegove prenove.
Izvedel se je postopek s pogajanji, saj je
izvajalec edini, ki je na kvalifikacijah v tem
delu uspel.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo, Kotnikova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,300.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 5. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/072
Ob-65020
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 10. 10. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: skrbništvo
nad metodologijo EMRIS na področjih:
– strateško planiranje,
– strukturni razvoj,
– razvoj IS za upravljanje delovnih
procesov,
– zagotavljanje kakovosti z vidika
EMRIS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Ponudnik
je razvil metodologijo EMRIS za področja
strateško planiranje, strukturni razvoj, razvoj
IS za upravljanje delovnih procesov in je
zaradi tega tudi edini usposobljen za njeno
skrbništvo. Naročnik je izvedel postopek s
pogajanji, saj je izvajalec edini, ki je na kvalifikacijah v tem delu uspel.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo, Kotnikova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,900.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33/2001 z dne 5. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/070
Ob-65021
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 8. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje in
implementacija enotnih aplikacij projekta
MPZT in BLAG vseh upravnih enot RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Za potrebe posodobitve, vzdrževanja in implementacije aplikacije IS-CVI je potrebno skleniti
ustrezen postopek z edinim nosilcem avtorskih pravic K&S Consulting d.o.o., ki ima
tudi pravice do spreminjanja programske kode. Zato se je postopek s pogajanji izvedel
z edinim možnim izvajalcem.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: K&S Consulting, svetovanje in projektiranje v informatiki d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,827.840
SIT/mesec.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/069
Ob-65022
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 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: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
in implementacija enotne aplikacije projekta IS-CVI.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Za potrebe posodobitve, vzdrževanja in implementacije aplikacije IS-CVI je potrebno skleniti
ustrezen postopek z edinim nosilcem avtorskih pravic K&S Consulting d.o.o., ki ima
tudi pravice do spreminjanja programske kode. Zato se je postopek s pogajanji izvedel
z edinim možnim izvajalcem.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: K&S Consulting, svetovanje in projektiranje v informatiki d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,827.840
SIT/mesec.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 050/2001
Ob-65026
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-21-528.
3. Datum izbire: 7. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: remont sekundarnih ventilov v času remonta 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani ponudnik dobil najvišje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Djuro Djakovič Euromontaža d.o.o., Kolodvorska 7a, 8270 Krško.
7. Pogodbena
vrednost:
50,741.038,32 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 45,666.934,49 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 74,029.693 SIT, 49,922.499 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: 25. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Javni razpisi
Razveljavitev
Ob-64776
Občina Prebold razveljavlja javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in odvajanja
odpadnih voda v Občini Prebold, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 14-15 z dne 2. 3.
2001, Ob-44237. S tem je razveljavljen tudi izdan sklep o izboru najugodnejšega koncesionarja.
Javni razpis bo ponovljen v najkrajšem
možnem času.
Občina Prebold
Preklic
Ob-65062
V skladu z ugotovitvijo Ministrstva za finance, Sektorja za nadzor državnih pomoči, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana preklicuje javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij.
1. Mestna občina Ljubljana je v Ur. l.
RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002 objavila javni
razpis za spodbujanje povezovanja podjetij.
2. Ministrstvo za finance, Sektor za nadzor državnih pomoči, je dne 20. 2. 2002
ugotovilo, da predstavljajo dodeljena sredstva na podlagi javnega razpisa za spodbujanje povezovanja podjetij, ki ga je objavila
Mestna občina Ljubljana državno pomoč, ki
ni bila priglašena Komisiji za nadzor nad
državnimi pomočmi v skladu s 6. členom
Zakona o nadzoru državnih pomoči (Ur. l.
RS, št. 1/00 in 30/01).
3. Mestna občina Ljubljana začasno preklicuje objavo javnega razpisa za spodbujanje povezovanja podjetij do pridobitve pozitivnega sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi k izvedbi javnega razpisa.
4. Vsi, ki so dvignili razpisno dokumentacijo naj le-to obdržijo do ponovne objave
javnega razpisa.
Mestna občina Ljubljana
Št. 020-18/02
Ob-64707
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), Proračuna Republike Slovenije za leto 2002
(Uradni list RS, št. 103/01), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
103/01), in 7. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje izobraževalnih,
ozaveščevalnih in
informativno-komunikacijskih
dejavnosti v letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je oddaja sredstev za sofinanciranje
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izobraževalnih, ozaveščevalnih in informativno-komunikacijskih dejavnosti/projektov v
letu 2002. Vsebinsko je razdeljen na dva
sklopa:
A. sofinanciranje izobraževalnih, ozaveščevalnih in informativno-komunikacijskih
dejavnosti/projektov,
B. sofinanciranje nekomercialnih periodičnih medijev (tiskanih javnih glasil oziroma publikacij).
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja, bodo uporabljena merila
za ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja
posamezne vloge bo izveden s točkovanjem
po naslednjih kriterijih:
Sklop A: informacijsko-komunikacijski/izobraževalni domet projekta, reference izvajalca projekta, finančna učinkovitost
projekta, stopnja doseganja predlaganih ciljnih javnosti, inovativnost.
Sklop B: prispevek k širjenju zavesti/informiranju/izobraževanju javnosti o vsebinah, povezanih s področji delovanja ministrstva za okolje in prostor, finančna učinkovitost, strokovna usposobljenost članov uredništva
(reference),
zmanjševanje
primanjkljaja zastopanosti teme v medijih
(čim bolj ga nekomercialni periodični medij
zmanjšuje, tem večje je lahko število doseženih točk), predvidena naklada (čim večja
je naklada, tem večje je lahko število doseženih točk), vizualna podoba.
Ocenjevanje in vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno s točkovanjem po
posameznem merilu. Dodelitev sredstev sofinanciranja dejavnosti, opredeljenih v posamezni vlogi, je možna največ do 60% 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 za vloge z najvišjim zbirom
točk okvirno do obsega razpisanih sredstev.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev sofinanciranja, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
15 mio SIT; od tega so okvirno predvidena
sredstva v višini 11 mio SIT za sklop A in
4 mio SIT za sklop B, in sicer na proračunski postavki 4405.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca decembra 2002.
5. Rok v katerem lahko prosilci predložijo vloge in način predložitve vlog: predlagatelj mora poslati oziroma dostaviti vlogo do
22. 3. 2002, do 15. ure na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48,
1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako, da
je na prednji strani ovojnice navedeno “Ne
odpiraj – vloga”, številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, naziv javnega razpisa ter sklop javnega razpisa, na katerega se
predlagatelj prijavlja (sklop A oziroma sklop
B). Na hrbtni strani ovojnice naj bo navedeno
ime in točen naslov predlagatelja. Za označbo ovojnice lahko predlagatelj uporabi Obra-

zec povabila k oddaji vloge, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
dne 25. 3. 2002, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska c. 48, 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 v postopku obveščeni o potrebni dopolnitvi, najpozneje v 45
dneh od dneva odpiranja pa o izidu javnega
razpisa.
8. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si/mop/, v rubriki Oglasna deska, oziroma v vložišču Ministrstva za okolje
in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana
(2. nadstropje). Dodatne informacije v zvezi
z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko ponudnik dobi vsak delovnik
pri
Mileni
Janežič,
tel.
01/478-73-35, faks 01/478-74-15, e-pošta: milena.janezic@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ljubljana
Št. 101/02
Ob-64769
Na podlagi 21. in 22. člena Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 60/99), Proračunu Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l.
RS, št. 103/01), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in
2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01), Odredbe o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97) in Uredbe o vrednosti
meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvijo občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00)
objavlja Ministrstvo za gospodarstvo
javni razpis
za sofinanciranje malih projektov
I. Proračunski uporabnik – naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
II. Prijavitelj in nosilec projekta
Prijavitelj projekta je regionalna razvojna
agencija, ki je pridobila status pri Agenciji
RS za regionalni razvoj. Prijavitelj prijavi projekte v imenu občine. Nosilec projekta in
prejemnik sredstev je občina.
III. Predmet razpisa
Sofinanciranje malih (ne infrastrukturnih)
projektov iz območja ob meji z Republiko
Hrvaško. Osnovni namen je nuditi finančno
podporo projektom manjšega obsega: povezovanje ljudi na lokalni ravni in razvojnim
dejavnostim čezmejnega značaja. Cilj programa je povečati sposobnost lokalnih in
regionalnih oblasti za razvijanje in izvajanje
skupnih projektov v obmejni regiji. Do financiranja v okviru razpisa so upravičene dejavnosti, ki so namenjene blažitvi vpliva meje in
podpori razvojnim projektom manjšega obsega.
Za sofinanciranje so primerni projekti povezani z gospodarskim razvojem, razvojem

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
malega gospodarstva (vendar ne investicijski projekti) in naložbe v zvezi s promocijskimi dejavnostmi.
Prav tako so primerni projekti naravnani
k prepoznavnosti regije, medsebojnemu povezovanju in sodelovanju, skupni promociji
kulturne in naravne dediščine kot tudi manjši projekti v zvezi z ohranjanjem naravne in
kulturne dediščine.
Pogoji za prijavo
Prijavijo se lahko občine, ki mejijo neposredno z Republiko Hrvaško in se hkrati
uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi problemi, skladno z Uredbo o vrednost
meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvijo občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00).
To so naslednje občine: Ilirska Bistrica, Loška dolina, Loški Potok, Osilnica, Kostel,
Kočevje, Črnomelj, Metlika, Šentjernej, Krško, Brežice, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek,
Rogaška Slatina, Rogatec, Žetale, Podlehnik, Videm, Gorišnica, Zavrč, Ormož, Ljutomer, Razkrižje, Črenšovci in Lendava.
Najnižja celotna vrednost posameznega
prijavljenega
projekta
lahko
znaša
2,000.000 SIT, najvišja vrednost posameznega projekta pa 8,000.000 SIT. Projektom, ki se izvajajo v občinah iz seznama A
(Podlehnik, Zavrč, Razkrižje) bo zagotovljeno sofinanciranje v višini 75%, 60% sofinanciranje bo zagotovljeno za projekte občin iz
seznama B (Loški Potok, Osilnica, Kostel,
Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Žetale, Videm,
Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Črenšovci),
50% za projekte občine iz seznama C (Kočevje, Šentjernej, Rogatec, Lendava) in
30% za projekte občin iz seznama D (Ilirska
Bistrica, Loška dolina, Črnomelj, Metlika,
Krško, Brežice, Rogaška Slatina), skladno
z Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01).
Glede na merila za izbor projektov bodo
imeli prednost projekti, ki bodo poleg lastnega prispevka (sredstva občine) vključevali tudi sofinancirani s strani tretjega partnerja in bodo imeli podporo s strani župana
sosednje hrvaške občine.
Zahtevana dokumentacija
– izpolnjena prijavnica;
– parafirani vzorec pogodbe;
– izjava občine, podpisana s strani župana, da prijavljeni projekt kandidira izključno
na tem razpisu.
Merila za izbiro projektov:
– prispevek projekta k blažitvi vpliva državne meje, na osnovi ocene strokovne komisije, do 30 točk,
– prispevek h gospodarski krepitvi obmejnega območja, na osnovi ocene strokovne komisije, do 20 točk,
– celovita kakovost ter trajnostni učinek
projekta, po oceni strokovne komisije, do
10 točk,
– zagotovljeni drugi viri financiranja s
strani zasebnega in/ali podjetniškega sektorja, do 20 točk,
– izjava o podpori projekta s strani župana sosednje hrvaške občine (občin), do 10
točk,
– usposobljenost in izkušenost vodje
projekta in morebitnih zunanjih strokovnih
sodelavcev, izkazana z referencami, do 10
točk.

Na podlagi podanih ocen strokovne komisije bodo projekti razvrščeni v prioritetno
listo retrogradno glede na zbrano število
točk. Financirani bodo projekti na osnovi
oblikovane liste do porabe predvidenih sredstev.
IV. Višina razpisanih sredstev
Za Sklad malih projektov so namenjena
sredstva v skupni višini 80,000.000 SIT.
Dokumentacija za črpanje sredstev mora biti dostavljena najkasneje do 26. 8.
2002.
Ministrstvo bo dodeljena sredstva nakazalo v 30 dneh od prejema popolnega in
pravilno opremljenega zahtevka s priloženo
zahtevano dokumentacijo.
V. Rok za črpanje dodeljenih sredstev
Zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev
s priloženo zahtevano dokumentacijo bodo
prejemniki posredovali Regionalni razvojni
agenciji (RRA) statistične regije, v katero se
občine uvršča najkasneje do 15. 8. 2002.
Zahtevek za črpanja sredstev bo moral poleg poročila o izvedenem projektu in doseženih rezultatih vsebovati:
1. originalne račune izvajalcev do prijavitelja projekta (občine); seštevek predloženih računov bo upoštevan kot dejanska vrednost projekta;
2. izjavo občine o sofinanciranju tretjega
partnerja in višini sofinanciranja, ki mora biti
vsaj enaka prikazanemu sofinanciranju v prijavi projekta;
3. izjavo župana občine o zagotavljanju
lastnih sredstev in njihovi višini, ki mora biti
vsaj enaka prikazani lastni udeležbi pri prijavi projekta.
RRA bo preverila popolnost zahtevka in
po potrebi prejemnika pozvala k dopolnitvi
zahtevka. RRA bo popolni zahtevek predložila najkasneje do 26. 8. 2002 na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, področje regionalnega razvoja, Kotnikova 5, Ljubljana.
VI. Rok za predložitev vlog in postopek
prijave
Vse vloge projektov zbere Regionalna
razvojna agencija (RRA), statistične regije, v
katero se uvršča občina – prijaviteljica projekta. RRA preveri polnost posamezne vloge in tehnično opremljenost (žigi, podpisi
itd.) ter pravočasno predloži vse vloge v
zaključeni celoti enkrat do 2. 4. 2002 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, področje regionalnega razvoja, Kotnikova 5, Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj –
razpis” in “mali projekti”, z navedbo polnega
naslova pošiljatelja na zadnji strani ovojnice.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
oziroma bodo nepravilno opremljene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
VII. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo opravila strokovna komisija sama, naslednji dan po roku, določenem za predložitev vlog.
VIII. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih ocenjevanja
vlog in o izboru projektov obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju prispelih vlog.
Vsi izbrani prijavitelji bodo povabljeni k podpisu pogodbe.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo za prijavo projektov v Sklad malih projektov lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Agenciji RS
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za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavni dan med 9. in 12. uro,
kontaktna oseba, mag. Leon Devjak, tel.
01/478-37-94. Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva
za gospodarstvo http://www.sigov.si/mg in
Agencije RS za regionalni razvoj
http://www.gov.si/arr.
X. Splošna določila
Izbrani prijavitelji so dolžni pristopiti k
podpisu pogodbe v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izboru.
Prejemniki sredstev 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 poslovno dokumentacijo,
vezano na projekt.
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.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe dodeljenih sredstev, ali odtujitve dodeljenih sredstev, je prejemnik dolžan takoj
vrniti vsa nenamensko porabljena ali odtujena sredstva v realni višini s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila.
Kontaktna oseba v zvezi z razpisom je
mag. Leon Devjak, Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, tel.
01/478-37-94.
Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-64807
Komisija Republike Slovenije za nagrade in priznanja, Trg Osvobodilne fronte 13,
Ljubljana v skladu z 38. členom Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I)
in 12. členom Pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št. 39/98, št.
11/99 in 33/01; v nadaljnjem besedilu:
pravilnik) objavlja
javni razpis
Zoisovih nagrad in priznanj, ki jih
podeljuje Komisija Republike Slovenije
za nagrade in priznanja v letu 2002
1. Naziv in sedež razpisovalca: Komisija
Republike Slovenije za nagrade in priznanja, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
Zoisove nagrade in priznanja.
I. Zoisove nagrade
Zoisove nagrade se podeljuje za:
a) vrhunske znanstvene dosežke na področju temeljnih in aplikativnih ved; in
b) za življenjsko delo znanstvenika, ki je
s svojim delom bistveno prispeval k razvoju
znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan
znanstvenik, ki je že dopolnil 65 let starosti.
Nagrade pod a) se podeljuje praviloma
za dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih. Predlogom za nagrade morajo biti
priložena dela, ki so predlagana za nagrado, strokovna utemeljitev podprta s podpisi
dveh strokovnjakov s področja, kamor sodijo predlagana dela ter ocena odmevnosti.
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Na področjih, kjer obstaja mednarodni indeks citiranosti, navedite tudi število citatov.
Predlogom pod b) mora biti poleg strokovne utemeljitve, podprte s podpisi dveh
strokovnjakov, priložena tudi biografija in bibliografija kandidata ter ocena odmevnosti.
Na področjih, kjer obstaja mednarodni
indeks citiranosti, navedite tudi število citatov.
II. Zoisova priznanja
Zoisova priznanja se podeljuje za:
a) pomembne znanstvene dosežke na področju temeljnih in aplikativnih znanosti; in
b) za izume, tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov, ki izstopajo po
izvirnosti in domiselnosti in predstavljajo pomemben prispevek pri uvajanju novosti v
gospodarske in druge dejavnosti.
Priznanja pod a) se podeljuje za dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih.
Predlogom za priznanja morajo biti priložena dela, ki so predlagana za nagrado, strokovna utemeljitev, podprta s podpisi dveh
strokovnjakov s področja, kamor sodijo predlagana dela ter ocena odmevnosti. Na področjih, kjer obstaja mednarodni indeks citiranosti navedite tudi število citatov.
Predloge pod b) je treba pripraviti v skladu z navodili za pripravo predlogov s področja izumov, ki jih je izdelala komisija in so na
voljo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana.
3. Komisija pri svojih odločitvah upošteva naslednje splošne kriterije za podelitev
nagrad in priznanj:
– dela, ki se nagrajujejo, morajo vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti;
– napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom;
– objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini;
– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:
a) da prinašajo nove ideje, pomembne
za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svojem področju pri nas in v svetu;
b) da prinašajo nove metode;
c) da pomenijo odmeven prispevek v
svetovni zakladnici znanja;
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih;
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja za izume,
tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov so:
– da izstopajo po tehnični odličnosti;
– da povečujejo konkurenčnost in dodano vrednost proizvodov;
– da odpirajo nove trge;
– da omogočajo odpiranje delovnih mest
in gospodarskih družb.
4. Pravilnik v 11. členu določa, da lahko
znanstvenik prejme le eno nagrado za vrhunski dosežek in le eno priznanje za pomemben dosežek. Nagrade in priznanja za
najvišje dosežke na področju znanosti v Republiki Sloveniji, podeljene do uveljavitve
tega pravilnika, so izenačene z nagradami,
podeljenimi po tem pravilniku. Navedeno
velja tudi v primerih, če je kandidat prejel
nagrado ali priznanje v skupini.
5. Nagrade in priznanja se podeljuje za
leto 2002.
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6. Strokovno utemeljeni predlogi za Zoisove nagrade in priznanja morajo prispeti v
zaprtih ovojnicah in v dveh izvodih (s popolno dokumentacijo) na ministrstvo z oznako
»ne odpiraj – predlog za Zoisovo nagrado
oziroma priznanje«, ter z navedbo pošiljatelja. Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v glavno pisarno najkasneje do
17. maja 2002 do 15. ure. Dodatne informacije dobite pri Marjani Bertoncelj, tel.
01/478-46-65.
7. Odpiranje vlog bo v prostorih ministrstva dne 22. maja 2002 ob 12. uri.
8. Vsi predlogi za nagrade in priznanja
morajo biti prijavljeni v skladu s Pravilnikom
(http://www.mszs.si/razpisi-2002).
9. Zoisove nagrade in priznanja bodo
podeljena novembra 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport
Ob-64806
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, v skladu z 38. in 39. členom Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) ter 17. in
23. členom Pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št. 39/98, 11/99
in 33/01) objavlja
javni razpis
priznanj za znanstveno-raziskovalno
delo,ki jih podeljuje Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport v letu 2002
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa:
I. predlogi za priznanja Ambasador RS
v znanosti;
II. predlogi za priznanja za raziskovalne dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija
identiteta Slovencev in Slovenije.
I. Priznanja Ambasador Republike Slovenije v znanosti se podeljuje:
Posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom in dejavnostjo v mednarodnih
strokovnih združenjih dosegli največjo mednarodno odmevnost znanstvenega dela in
nastopanja zunaj ožjih strokovnih krogov in
s tem prispevali k povečanju mednarodne
uveljavitve Republike Slovenije.
V predlogu za priznanje mora biti navedeno ime avtorja in vrsta priznanja, za katero je predlagan.
II. Priznanje za raziskovalne dosežke, s
katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovencev in Slovenije se podeljuje:
Posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom, zlasti na področju slovenskega jezika, literature, narodopisja, arheologije, zgodovine in preučevanja slovenskega
umetnostnega in znanstvenega ustvarjanja
in slovenskega prostora pripomogli k utrjevanju identitete Slovenije in pri tem dosegli
tudi mednarodni odmev.
V predlogu za priznanje mora biti navedeno ime avtorja in vrsta priznanja, za katero je predlagan.
Vsi predlogi za priznanja morajo biti pripravljeni v skladu s Pravilnikom o nagradah
in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št.
39/98, 11/99 in 33/01).

3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
pri svojih odločitvah upošteva naslednje
splošne kriterije za podelitev priznanj:
Za I.:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih
znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini,
– vabljena predavanja na uglednih ustanovah,
– članstvo v najbolj uglednih združenjih,
– udeležba v pomembnih mednarodnih
oziroma tujih projektih ipd.
Za II.:
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih.
4. Priznanja se podeljuje za leto 2002.
5. Strokovno utemeljeni predlogi za obe
priznanji morajo biti predloženi v dveh izvodih, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako
“Ne odpiraj” in navedbo “Predlog za priznanje Ambasador RS v znanosti” oziroma “Predlog za priznanje za raziskovalne dosežke”
ter z navedbo pošiljatelja. Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v glavno
pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana, najkasneje do 22. aprila 2002 do
15. ure.
6. Odpiranje predlogov bo v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, dne
25. aprila 2002 ob 10. uri.
7. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Marjani Bertoncelj, tel.
01/478-46-65.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 320-01-4/2002
Ob-64865
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01), Pravilnika o namenu, načinu in virih financiranja kmetijstva v občini
Krško (Ur. l. RS, št. 16/99) in sprejetega
Odloka o proračunu Občine Krško (Ur. l.
RS, št. 13/02), objavlja Občina Krško
javni razpis
za sofinanciranje
A) programov društev ali zvez na
področju kmetijstva
B) izobraževanje kmetov in podpora
mladim prevzemnikom kmetij
na območju občine Krško za leto 2002
I. Občina Krško, CKŽ, 8270 Krško, kot
predmet javnega razpisa razpisuje: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje:
A) programov društev ali zvez na področju kmetijstva,
B) programi izobraževanja kmetov in
kmetic ter podpora mladim prevzemnikom
kmetij.
Programi strokovnega dela
Sofinancira se izobraževanje in seznanjanje z novimi tehnološkimi dosežki na področju pridelave, dodelave in predelave
kmetijskih pridelkov ter dopolnilnih dejavnosti.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Prireditve: sofinancirajo se prireditve, ki
predstavljajo ljudske običaje, podeželje in
pospešujejo njegov razvoj in izvedene aktivnosti posameznih društev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:
A) vlagatelji za sredstva po tem razpisu
so lahko pravne osebe (društva ali zveze), ki
združujejo kmetijske pridelovalce na območju občine Krško in regije Posavje, s sedežem v Občini Krško;
B) vlagatelji za sredstva po tem razpisu
so lahko fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Občini Krško:
– (kmetje ali kmetice), ki z dokazili dokazujejo plačila honorarjev predavateljem predavanj ali izobraževalnih tečajev,
– podpora mladim prevzemnikom kmetij, ki se izobražujejo po programu poklicnega, srednješolskega, višješolskega, visoko
strokovnega ali univerzitetnega programa
kmetijske smeri.
III. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev namenjenih za
sofinanciranje programov znaša v skupni višini 4,000.000 SIT, na proračunski postavki 5002 – izobraževanje in dotacije, in sicer:
– za namene A:

– A1) sofinanciranje izvedenih aktivnosti po programu od 1. 6. 2001 do 31. 3.
2002 v višini 2,000.000 SIT,
– A2) sofinanciranje izvedenih aktivnosti po programu od 1. 4. 2002 do 31. 5.
2002, v višini 500.000 SIT;
– za namene B v skupni višini 1,500.000
SIT:
– sofinanciranje programov izobraževanja kmetov in kmetic,
– podpora mladim prevzemnikom kmetij, ki se izobražujejo po programu poklicnega, srednješolskega, višješolskega, visoko
strokovnega ali univerzitetnega programa
kmetijske smeri.
IV. Merila za izbiro programov
A) Sredstva se dodelijo na osnovi finančno ovrednotenega programa aktivnosti
društva ali zvez po mesecih na osnovi točkovanja izvedenih aktivnosti in v obliki dotacij glede na št. dni tradicionalnih prireditev.
Razpoložljivi znesek se deli z vsoto vseh
priznanih točk društev ali zvez in se tako
izračuna vrednost točk. Točka se za vsako
prijavljeno društvo ponovno pomnoži s priznanimi točkami in znesek se izplača na podlagi pogodbe o dodelitvi sredstev in dokazili
o izvedenih aktivnosti.
Vrednost posameznih kategorij:

Dotacije za organiziranje prireditev:
Tradicionalne prireditve, ki trajajo 3 dni
Tradicionalne prireditve, ki trajajo 2 dni
Tradicionalne prireditve, ki trajajo 1 dan
Strokovna predavanja organizatorjem (društev ali zvez) za: seminarje,
tečaje in druge oblike izobraževanja
Ocenjevanje: mladega vina, mesnin, krušnih in mlečnih izdelkov, kisa,
suhega sadja
Sodelovanje na sejmih s predstavitvenimi dejavnostmi (promocija)
Strokovni ogledi specializiranih dejavnosti
B) Sredstva se dodelijo na osnovi predloženih računov kmetov ali kmetic, ki izkazujejo dopolnilno izobraževanje na področju kmetijstva, v skupni višini do 50% priloženega računa.
Sredstva se dodelijo mladim prevzemnikom kmetij, za izobraževanje po poklicnem,
srednje šolskem, višješolskem, visoko strokovnem ali univerzitetnem program kmetijske smeri. Sredstva lahko pridobijo samo
enkrat v letu v višini do 100.000 SIT/vlogo.
V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in
dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni
obrazec, ki ga dobite na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, z osnovnimi podatki za namene A in B:
– podatki o vlagatelju: – obrazec
2002/1 in 2002/2.
Dokumentacija k vlogi:
Za namene A:
– programi strokovnega dela, in prireditev po mesecih,
– finančno ovrednoten program dela po
mesecih,
– poročilo o že izvršenih delih s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedene aktivnosti,
– poročilo o izvedenih aktivnosti programa za leto 2001, ki so bila predmet razpisa
za leto 2001,

Št.

100.000
80.000
50.000
200 točk
100 točk
150 točk
50 točk

– potrdilo o vpisu društva v Register
društev Upravne enote Krško,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
Za namene B:
– potrdilo o statusu kmeta in o plačanem
izobraževalnem programu s strani pooblaščene institucije,
– potrdilo o vpisu izobraževalnega programa poklicnega, srednješolskega, višješolskega, visoko strokovnega ali univerzitetnega programa kmetijske smeri; izjavo in
soglasje lastnika kmetije o nasledstvu oziroma prevzemniku kmetije; potrdilo o KD kmetije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2002 morajo biti porabljena v letu
2002.
VIII. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan.
Vsaka aktivnost društva je lahko v enem
letu ovrednotena le enkrat v obdobju, ko je
opravljena.
Fizične osebe lahko prejmejo sredstva
za isti namen izobraževanja le enkrat.
Občina Krško bo vlagatelje vlog o svoji
odločitvi obvestila v 45 dneh.Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa
zavrnjene.
Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozo-
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ve, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni
od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne
dopolni se zavržejo.
IX. Rok za vložitve zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje
Za namene A.1) do 29. 3. 2002 do
14. ure, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško, kot prijava za prvo obdobje
razpisa.
Za namene A.2) in B) do 31. 5. 2002.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: A) »Ne odpiraj –
javni razpis – društva ali zveze kmetijskih
pridelovalcev«.
B) Ne odpiraj – javni razpis – izobraževanje kmetov, oziroma mladi prevzemniki kmetij.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila:
– za namene A1) v torek, 2. 4. 2002,
– za namene A2) in B) v ponedeljek 3. 6.
2002.
Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najkasneje v 45 dneh od odpiranja ponudb.
Občina Krško bo z izbranimi vlagatelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov na osnovi sprejetega proračuna za leto
2002 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
X. Informacije
Vse informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani na sedežu Občine Krško, Oddelek
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, Krško, vsak uradni delovni dan, od 8. do 10.
ure, na tel. 49-81-319. Kontaktna oseba:
Magda Krošelj.
Občina Krško
Ob-64706
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00)
Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
programov in letovanja otrok v letu
2002
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in neprofitnih
organizacij, zavodov ter društev, ki imajo
sedež na območju občine Vipava oziroma
se njihovi programi izvajajo tudi na območju
občine Vipava in vključujejo njene občane.
2. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2002
zagotovljenih:
a) 2,200.000 SIT za humanitarne programe,
b) 700.000 SIT za subvencioniranje letovanja otrok.
3. Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
4. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
predlagatelji programov:
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– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene na
značilnostih invalidov po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov,
– druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju občine Vipava oziroma
za njene občane izvajajo razpisane programe.
5. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu občine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro),
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
občine Vipava oziroma, da izvajajo program
tudi za občane občine Vipava,
c) poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2001,
d) program dela in finančni načrt za leto
2002,
e) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, seznam članov z območja občine
Vipava (ime, priimek in točen naslov ter podatke o višini članarine).
6. Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov z območja občine Vipava.
7. Rok za predložitev prijav je 15 dni od
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako »Javni razpis za humanitarne programe in letovanje otrok« na naslov Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
8. O izboru izvajalcev in višini sredstev
bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po
sprejemu sklepa s strani župana.
9. Dodatne informacije so vam na voljo
na občinski upravi, tel. 05/364-34-10.
Občina Vipava
Ob-64815
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 Divača (Uradni list
RS, št. 66/00) Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa
športa v Občini Divača za leto 2002
I. Občina Divača bo v letu 2002 sofinancirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
II. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in vrtec.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da redno dostavljajo občini podatke o
članstvu, poročila o realiziranih programih
in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih
aktivnostih.
III. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani na podlagi meril za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini
Divača (Uradni list RS, št. 66/00).
IV. Rok za prijavo programov je do srede, 20. 3. 2002 do 12. ure. Prijave se
oddajo na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Prijava se
odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis za izbiro izvajalcev letnega programa
športa v Občini Divača za leto 2002”. Na
hrbtni strani kuverte pa mora biti naveden
naslov pošiljatelja.
Prijavi priložite obrazce in drugo dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni
pisarni občine Divača.
V. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času uradnih ur Občine Divača pri
Zdenki Hreščak.
VI. Opozarjamo vse prijavitelje, da mora
prijava vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente. Nepopolnih prijav strokovna komisija ne bo obravnavala.
VII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli
v 30 dneh po preteku roka za oddajo prijav.
VIII. Sklep o višini sredstev in poziv na
sklenitev pogodbe o sofinanciranju programov športa, bodo izbrani izvajalci dobili v
roku 30 dni po sprejemu občinskega proračuna za leto 2002.
Občina Divača
Ob-64708
Občina Mežica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2002, ki jih
bo v letu 2002 Občina Mežica
sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in
Zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje športne
dejavnosti in imajo sedež v Občini Mežica.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
a) programi za otroke in mladino:
– program Zlati sonček, Športna značka,
– program Naučimo se plavati,
– programi, ki imajo značaj redne vadbe;
b) programi športa za vse:
– organizacija občinskih športnih prireditev;

c) programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence;
d) programi za šport nadarjenih otrok in
mladine;
e) programi kakovostnega športa;
f) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov;
g) drugi za šport pomembni programi v
občini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa z predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na Občini
Mežica.
6. Rok za prijavo na razpis je do 15. 4.
2002.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejemu proračuna.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica.
10. Podrobnejše informacije so na voljo
na Občini Mežica.
Občina Mežica
Ob-64775
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov občine Brežice v skladu s Pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur.
l. RS, št. 69/93) objavlja
javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov v
najem
Oddajajo se v najem poslovni prostori v
IC Slovenska vas, objekt 216, in sicer prostore št. 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in 36a,
skupne površine 424,79 m2, vključno s pravico do uporabe funkcionalnega zemljišča.
Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovne prostore pod pogojem, da jih uporabi za potrebe svoje dejavnosti in na lastne stroške izvede vsa potrebna adaptacijska dela in pridobi vso potrebno dokumentacijo za obratovanje,
– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,
– najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin v Občini Brežice in znaša mesečno 531 EUR v tolarski
protivrednosti na dan izstavitve računa,
– novi najemnik bo poslovne prostore
lahko prevzel, ko jih bo stari najemnik izpraznil.
Interesenti lahko dobijo informacije o razpisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, soba št. 25, vsak dan od 8. do
14. ure, ali po telefonu 07/499-15-30.
Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oznako “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
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Nepopolnih vlog komisija pri odločanju o
oddaji poslovnih prostorov v najem ne upošteva.
Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sodnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje dejavnosti, dokazilo o finančnem stanju prosilca in potrdilo o stalnem bivališču.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.
Občina Brežice
Št. 23/00
Ob-64796
Izobraževalni zavod Hera, Vojkova 1,
Ljubljana, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
šole
1. za program promet za naslednje predmete:
strokovna terminologija v tujem jeziku,
poslovno sporazumevanje in vodenje, ekonomika in menedžment podjetij, računalništvo in informatika v prometu, varnost v
prometu in varstvo pri delu, matematika s
statistiko, tehnološke značilnosti tovorov v
prometu, pogodbeno pravo, prometni sistemi, tehnologija železniškega prometa,
organizacija železniškega prometa, tehnologija cestnega prometa, organizacija
cestnega prometa, tehnologija prometa,
proge in progovne naprave v železniškem
prometu, urbanizem in cestni promet, signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave, vlečna in transportna sredstva v železniškem prometu, vlečna in transportna
sredstva v cestnem prometu, trženje in komercialno poslovanje v železniškem prometu, trženje in komercialno poslovanje v
cestnem prometu, trženje in komercialno
poslovanje, regulacije prometnih tokov v
cestnem prometu, skladiščenje in notranji
transport, špedicija, logistični poslovni sistemi, načrtovanje prevozov, praktično izobraževanje;
2. za program multimediji za naslednje
predmete:
strokovna terminologija v tujem jeziku,
psihologija dela in medosebnih odnosov,
poslovno sporazumevanje, zakonodaja s področja multimedijev, ekonomika in trženje
multimedijskih produktov, oblikovanje in pisno sporočanje, audiovizualno sporočanje,
multimediji, organizacija dela v multimedijski produkciji, glavni računalniški in grafični
programi, glavni multimedijski programi,
multimedijski sistemi in osnove telekomunikacij, fotografija in snemanje, montaža multimedijskih izdelkov, praktično izobraževanje.
Naziv predavatelja višje šole bo podeljen
kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje
glede:
– izobrazbe – Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe promet (Ur. l. RS,
št. 72/01) in multimediji (Ur. l. RS, št.
4/02),
– delovnih izkušenj – Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96),
– vidnih dosežkov na strokovnem področju – Kriteriji za določitev vidnih dosežkov

Št.

na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št.
27/96).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Izobraževalni zavod Hera, Vojkova 1, Ljubljana.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/23-44-412, med 9. in 12. uro.
Izobraževalni zavod Hera, Ljubljana
Ob-64474
Natečaj
za idejno rešitev celostne podobe
platoja, ki zajema rotovž, mestno
tržnico z avtobusnim postajališčem in
povezovalnim prostorom
Obseg naloge: stavba rotovža, tržnice in
avtobusnega postajališča so locirani na parcelah, ki so razpoznavne iz priložene mapne kopije. Vse parcele so v k.o. Lenart.
Objekti so bili grajeni v različnih časovnih
obdobjih in niso medsebojno povezani v
enotno arhitekturno celoto. Svet KS Lenart
se je zato odločil, da razpiše natečaj za
idejno rešitev in celovito prostorsko rešitev
obravnavanega prostora. Izbrani projekt bo
nagrajen.
Prosimo, da pri snovanju upoštevate tudi
naše želje:
– maksimalno vključitev obstoječih objektov, z minimalnimi rušitvami,
– upoštevati krajinske značilnosti z arhitekturo in materiali,
– med objekti želimo pridobiti zaokrožen prireditveni funkcionalni prostor,
– prostor za avtobusnim postajališčem
je nameniti coni brez prometa,
– ureditev prometa ostaja v že izvedenem stanju,
– velikost tržnice s ponudbo prilagoditi
velikosti mesta s populacijo,
– opredelite velikostni razred investicije,
– dodatne informacije in gradivo je na
sedežu KS Lenart, Nikova 9,
– kontaktna oseba: tajnik KS Lenart,
Zemljič Jože, tel. 02/720-71-20, GSM
041/762-174,
– rok za oddajo idejnih rešitev je 15. 4.
2002,
– pregled in obravnavo idejnih rešitev bo
odbor opravil do 1. 5. 2002.
Krajevna skupnost Lenart

Javne dražbe
Št. 465-02-1/2002
Ob-64919
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 47/97), 33.
člena Uredbe o postopkih prodaje in drugih
oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in 62/01),
19.člena Odloka o stavbnih zemljiščih Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 76/00)
19.člena statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 50/95 in 80/98) ter sprejetega proračuna Občine Trebnje na 25. redni seji
Občinskega sveta z dne 16. 1. 2002 objavlja
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javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v k.o. Trebnje za gradnjo
poslovno stanovanjskih objektov
I. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča v k.o. Trebnje, namenjena za
gradnjo poslovno – stanovanjskih objektov
na parc.št. 151/3 do izmere 3450 m2, k.o.
Trebnje. Parcelacija bo po izvedeni javni
dražbi izvedena v skladu z zazidalnim načrtom Pavlinov hrib.
II. Posebni pogoji za gradnjo objektov
na zemljišču parc.št. 151/3 k.o. Trebnje:
1. Zemljišče se nahaja v zazidalnem načrtu Pavlinov hrib (Odlok o zazidalnem načrtu Pavlinov hrib – Stari trg 1. faza (SDL, št.
9/90) in obsega gradnjo 9 poslovno – stanovanjskih objektov. Podrobnejše lokacijske in gradbene pogoje za gradnjo 9 poslovno – stanovanjskih objektov bo določil
pristojni upravni organ v skladu s pogoji veljavnega zazidalnega načrta Pavlinov hrib –
Stari trg 1.faza, z lokacijskim in gradbenim
dovoljenjem oziroma enotnim dovoljenjem
za gradnjo.
2. Pritličje poslovno – stanovanjskih objektov ob Gubčevi cesti je namenjeno poslovni dejavnosti, v nadstropjih in podstrešjih pa stanovanjem in tistim poslovnim dejavnostim, katere je mogoče prilagoditi arhitektonsko funkcionalnim in bivalnim
zahtevam celotnega niza poslovno – stanovanjskih objektov ob Gubčevi cesti.
3. V nadstropju in podstrešjih se lahko
zgradi 20 stanovanj, v primeru, da se pritličje in nadstropje nameni mirni poslovni dejavnosti, pa se število stanovanj ustrezno
zmanjša.
4. Kupec bo moral zgraditi infrastrukturo
tako, da je dimenzionirano za nadaljnjo blokovno gradnjo brez rekonstrukcije.
5. Kupec bo moral na severnem delu
poslovno stanovanjskih objektov zgraditi interventno pot, ustrezne peš povezave in
ostalo zunanjo ureditev.
III. Kupec bo dolžan poleg poslovno –
stanovanjskih objektov še:
1. zgraditi parkirišča na severovzhodnem
delu parc. št. 151/3 k.o. Trebnje (zemljišče
je že vključeno v razpisu, ob Cankarjevi ulici),
2. rekonstruirati del parc. št. 151/5 k.o.
Trebnje, ki obsega območje parkirišča na
južnem delu parcele in sicer v skladu z veljavnim zazidalnim načrtom in pogoji pristojnega občinskega upravnega organa ter v
času rekonstrukcije urediti začasno parkirišče na delu parc. št. 151/3 k.o. Trebnje,
na delu, ki ni predmet prodaje,
3. rekonstruirati regionalno cesto R 215
(Gubčeva cesta z izgradnjo parkirišč na južnem delu obuličnega niza),
4. rekonstruirati obstoječe parkirišče na
parc.št. 175/7 in istočasno zgraditi parkirišča na parc. št. 175/2, 175/8, 175/5,
175/6, 175/1, 176/4, 176/7, vse k.o.
Trebnje. Za ta zemljišča bo kupec sklenil
služnostne pogodbe z lastnikom zemljišča,
5. rekonstruirati obstoječe ceste: rekonstrukcija Jurčičeve ulice, del parc. št. 171
k.o. Trebnje v območju izgradnje parkirišč,
rekonstrukcija Cankarjeve ulice parc.št. 152
– del k.o. Trebnje v območju izgradnje parkirišč in obuličnega niza od Gubčeve ceste
do uvoza na parkirišče,
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6. zgraditi nove ceste: izgradnja nove povezave od Jurčičeve ulice do Gubčeve ceste (R 215) financira Občina Trebnje, dovoljenje pa pridobi kupec. Kupec si mora s
posebno pogodbo pridobiti pravico gradnje
na cestnem svetu državnih cest.
IV. Kupec bo moral prevzeti vse stroške
investicij graditve poslovno – stanovanjskih
objektov ter izvedbo pogojev določenih v
točki III. tega razpisa.
V. Izklicna cena nepozidanega stavbnega zemljišča, ki je predmet prodaje je
81,456.944 SIT oziroma 23.610,70 SIT
na m2. V izklicni ceni je vračunan komunalni
prispevek in stroški priprave zemljišča. V
izklicni ceni ni zajeto plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišča, ki
ga je lastnik dolžan plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja, plačilo priključnih taks,
plačilo potrebnih soglasij, plačilo gradbeno
– tehnične dokumentacije.
VI. Osnovni pogoji
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo s potrdilom o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Zastopniki fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti zastopniki pravnih oseb pa morajo
poleg pisnega pooblastila predložiti še
overjen izpis iz sodnega registra, fizična
oseba pa se izkaže z osebnim veljavnim
dokumentom.
3. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Trebnje, št. 01000-0100016104 odprt pri Banki Slovenije, s pripisom za javno dražbo. V
pisni prijavi za javno dražbo mora dražitelj
predložiti potrdilo o vplačilu varščine. Plačana varščina se bo kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
desetih dneh po končani dražbi.
4. Dražitelji morajo oddati pisno prijavo v
zapečateni kuverti z oznako: »Javna dražba
– nepozidano stavbno zemljišče Pavlinov
hrib – Ne odpiraj«. Pisna ponudba dražitelja, ki ne bo vsebovala izjave o sprejemanju
vseh posebnih pogojev za gradnjo naštetih
v 2. točki te objave javne dražbe, bo Občina
Trebnje izločila v postopku odpiranja pisnih
ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati:
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne,
– način in rok plačila kupnine ter dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih),
– rok začetka in dokončanje gradnje na
prodanem zemljišču, s tem da rok za pričetek gradnje ne sme biti daljši od enega leta
od nakupa stavbnega zemljišča in rok dokončanja objekta ne sme biti daljši od treh
let od pridobitve gradbenega dovoljenja,
– za dokončan objekt se šteje objekt, ki
ima pridobljeno uporabno dovoljenje. Rok
za pričetek gradnje in rok za dokončanje
objekta sta bistvena pogoja za veljavnost
pogodbe o prodaji zemljišča.
6. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% izklicne cene,
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– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe in potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– najkrajši možni rok izvedbe,
7. Najnižji znesek višanja je 100.000
SIT.
8. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevana naslednja merila:
– rok izgradnje objekta in spremljajočih
objektov, ki so kot pogoj določeni v točki III.
tega razpisa,
– ponujena višina kupnine,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene.
9. Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe. V primeru, da se
kupec, ki je na dražbi uspel v osmih dneh
od poziva Občine Trebnje na podpis pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Trebnje.
10. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na transakcijski račun račun
Občine
Trebnje,
št.
01000-0100016104 odprt pri Banki Slovenije v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe v
obliki notarskega zapisa. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice.
11. Davek na promet z nepremičninami,
stroške geodetskih odmer, stroške notarske overovitve in morebitne druge stroške
plača kupec.
12. Javna dražba bo dne 20. 3. 2002
v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5,
mala sejna soba, drugo nadstropje, ob
12. uri. Dražitelji naj svoje pisne ponudbe
pošljejo po pošti ali oddajo osebno, in
sicer v zapečateni kuverti z oznako »Javna dražba – nepozidano stavbno zemljišče Pavlinov hrib – Ne odpiraj«. Na kuverti mora biti naveden naziv dražitelja. Ponudba mora biti najkasneje do 20. 3.
2002 do 11. ure na Občini Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5,
Trebnje, Vida Šušterčič.
13. Javno dražbo z odpiranjem pisnih
ponudb vodi komisija za izvedbo javne dražbe. Na javnem odpiranju ponudb lahko
sodelujejo dražitelji, ki so oddali pisne ponudbe za javno dražbo in predložijo pisno
pooblastilo za zastopanje, fizična oseba
se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom.
14. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo
do javnega odpiranja ponudb.
15. O izbiri se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu v roku 8 dni
po javnem odpiranju pisnih ponudb.
16. Prodajalec si pridržuje pravico da
zemljišča ne odproda nobenemu dražitelju.
V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino v
osmih dneh brez obresti.
17. Prodajalec si v primeru odprodaje
nepremičnin s strani kupca pridržuje predkupno pravico.
18. Ogled zemljišča in vse druge informacije je mogoč s predhodnim telefonskim
dogovorom: kontaktna oseba: Vida Šušterčič, tel. 07/348-11-34.
Občina Trebnje

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-17/2002
Ob-64879
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):
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
Ob-64709
Svet Ljudske univerze Škofja Loka, Podlubnik 1 A, Škofja Loka, razpisuje delovno
mesto
direktorja.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih
določata 53. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96) in 16. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96).
Kandidat mora imeti vodstvene in organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.
Začetek dela s polnim delovnim časom
bo 1. 10. 2002. Direktor bo imenovan za
obdobje petih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela v 8. dneh po objavi razpisa na naslov: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka, s pripisom
»Razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem roku.
Ljudska univerza Škofja Loka
Ob-64795
I. Na podlagi določb 24. člena Statuta in
sklepa Sveta Kliničnega centra Ljubljana z
dne 15. 2. 2002, Klinični center Ljubljana
razpisuje delovno mesto
strokovnega direktorja SPS Ginekološka klinika.
Za strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
s področja strokovnega vodenja,
– da predloži program dela in razvoja
dejavnosti, ki jih opravlja strokovno-poslovna skupnost.
Svet KC bo imenoval strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti na pre-
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dlog Strokovno-poslovnega sveta strokovno-poslovne skupnosti za dobo 4 let.
II. Na podlagi določb 62. člena v povezavi z 71. členom Statuta ter Akta o sistemizaciji delovnih mest, Klinični center Ljubljana razpisuje delovni mesti:
glavne medicinske sestre Kliničnega
oddelka za nevrokirurgijo, SPS Kirurška
klinika in
glavne medicinske sestre Dermatovenerološke klinike.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro posamezne enote po
pridobitvi soglasja predstojnika enote ter
mnenja strokovnega kolegija zdravstvene
nege za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in program dela in razvoja,
tam kjer je to razpisni pogoj, naj kandidati
pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa na naslov: Klinični center Ljubljana,
Kadrovska služba, Bohoričeva ulica
28,1525 Ljubljana. Na ovojnici naj navedejo za katero razpisano delovno mesto
kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 130-2/02
Ob-64797
Razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov
generalnega direktorja in direktorjev podružnic razpisuje skladno z 32. in 34. členom
statuta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet delovno mesto
direktorja podružnice Nova Gorica.
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonomske, druge družboslovne ali tehnične smeri
in 5 let delovnih izkušenj.
Mandat za razpisano delovno mesto traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom in opirom dosedanjih delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.
Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Agencija RS za plačilni promet
Ob-64878
Svet JZ Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4,
3270 Laško, v skladu s 17. členom Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01),
določili Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnice
Laško (Uradni list RS, št. 22/96, 1/02) ter
Statuta Knjižnice Laško razpisuje delovno
mesto

direktorja JZ Knjižnica Laško.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba bibliotekarske smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj po
opravljenem strokovnem izpitu v knjižničarski dejavnosti,
– organizacijske in strokovne sposobnosti,
– doseženi delovni rezultati pri strokovnem delu, iz katerih izhaja, da bo kandidat
lahko opravljal dela in naloge strokovnega
vodje zavoda.
Mandat direktorja zavoda traja pet let z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v roku najmanj 15 dni po objavi razpisa.
Vloge naj bodo poslane s priporočeno
pošto, in sicer na naslov: Knjižnica Laško,
Aškerčev trg 4, 3270 Laško, s pripisom:
“Ne odpiraj - razpis!”.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v roku 8 dni po sprejetju odločitev Sveta JZ.
Odločitev o imenovanju direktorja pa je pravno veljavna po sprejetem soglasju oziroma
mnenju ustanoviteljic.
JZ Knjižnica Laško

Druge objave
Ob-64787
Na podlagi sklepa št. 6/10, 6. redne
seje Uprave Slovenske razvojne družbe d.d.
z dne 19. februarja 2002, Slovenska razvojna družba d.d., Dunajska 160, 1000
Ljubljana, objavlja
javno zbiranje
ponudb za nakup
Predmet prodaje je osebno vozilo Audi
A6, 2.8, 2.771 ccm, 142 kW, letnik 2000,
aluminijevo srebrne barve, prevoženih
17.000 km, skupaj z dodatnim setom
ustreznih zimskih gum (Dunlop Wintersport
205/55 -16).
Izhodiščna cena za navedeno vozilo je
5,200.000 SIT.
Več informacij o vozilu lahko ponudniki
dobijo na tel. št. 01/58-94-882. Ponudniki
so lahko pravne in fizične osebe. Predmet
prodaje se kupuje po načelu videno – kupljeno, ogled je možen na Dunajski 160 v
Ljubljani po predhodnem dogovoru.
Ponudniki morajo svoje ponudbe poslati
na naslov: Slovenska razvojna družba d.d.,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom
“javno zbiranje ponudb za nakup osebnega
vozila – ne odpiraj“, najkasneje do 9. marca
2002.
Uspešni ponudnik bo obveščen o izbiri v
8 dneh po preteku roka za zbiranje ponudb.
Slovenska razvojna družba se ne zavezuje
skleniti prodajne pogodbe na podlagi tega
razpisa z najboljšim ali katerim koli drugim
ponudnikom.
Slovenska razvojna družba d.d.
Ljubljana

Št.
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Ob-64724
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
69/2000 z dne 13. 2. 2002 nad stečajnim
dolžnikom Extragrad, d.o.o. “v stečaju”, Lepa pot 5, Celje, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb za prodajo terjatev do
kupcev stečajnega dolžnika
(I. narok)
I. Predmet prodaje
1. Prodajajo se terjatve stečajnega dolžnika (33) do njegovih kupcev v skupni vrednosti 29,299.899,89 SIT. Terjatve bodo
prodane najboljšemu ponudniku po najvišji
ponujeni iztržljivi vrednosti. Terjatve so iz
dejavnosti gradbene stroke - opravljena dela. Večina terjatev (80%) predstavljajo terjatve do pravnih oseb, 20% terjatev pa do
fizičnih oseb.
II. Pogoji prodaje
1. Terjatve stečajnega dolžnika do njegovih kupcev se prodajajo v kompletu,
2. Terjatve stečajnega dolžnika se prodaja po načelu videno-kupljeno.
3. Rok za plačilo celotne kupnine je 15
dni, šteto od dneva sklenitve pogodbe.
4. Davek na dodano vrednost in morebitne druge dajatve ter stroške plača kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v točki 3 ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe,
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za
izpolnitev.
6. Po podpisu pogodbe se kupcu izročijo vse terjatve v 8 dneh po plačilu celotne
kupnine.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji terjatev stečajnega dolžnika do kupcev z zbiranjem ponudb lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni neto znesek in podpis odgovorne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
4. Izbrani ponudnik plača celotno ponujeno kupnino na račun stečajnega dolžnika,
odprt pri APP Celje na ŽR 50700-690-1994
s pripisom namena nakazila: kupnina za terjatve do kupcev stečajnega dolžnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave v sredstvih obveščanja.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb, ponudniki pa bodo obveščeni v treh dneh od končne izbire.
3. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa,
ali kakor koli drugače ne sme ali ne more
skleniti kupoprodajne pogodbe.
4. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje s pripisom - Stečajni postopek Opr. št.
69/2000 - Ponudba za odkup terjatev - ne
odpiraj.
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V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo terjatev
dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Branku Đorđeviču, ki je dosegljiv na GSM 041/749-898 med 15. in
17. uro. Ogled dokumentacije predmeta
prodaje je možen pri podjetju Terna d.o.o.,
Šlandrov trg 20a, Žalec po predhodnem
dogovoru na tel. 03/710-38-90, Lidija Kriter.
Extragrad, d.o.o., Celje v stečaju
Ob-64725
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
69/2000 z dne 13. 2. 2002 nad stečajnim
dolžnikom Extragrad, d.o.o. “v stečaju”, Lepa pot 5, Celje objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I narok)
I. Predmet prodaje
1. Nepremičnina: nepremično premoženje poslovni prostor v velikosti 47,55
m 2 na Smrekarjevi 1 Celje. Nahaja se v
k.o. Ostrožno parc. št. 1140/60,
1140/59, 559/98, 559/919 in k.o. Sp.
Hudinja parc. št. 1044/8 in 1044/4. Lokal je zgrajen do III. faze. Za dokončanje
prostora si kupec pridobi gradbeno dovoljenje. Za kakovost izvršenih del prodajalec ne odgovarja, oziroma nepremičnina
bo prodana po načelu videno-kupljeno.
Kuper postane solastnik skupnih prostorov, dela in naprav ter funkcionalnega in
skupnega funkcionalnega zemljišča v sorazmerju glede na skupno vrednost etažne lastnine na objektu.
Premoženje se prodaja v kompletu za
skupno izklicno ceno in ocenjeno likvidacijsko ceno v znesku 6,610.000 SIT. Varščina znaša 700.000 SIT.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno.
3. Rok za plačilo celotne kupnine je 15
dni, šteto od dneva sklenitve pogodbe.
4. Davek in druge dajatve ter stroške
prenosa lastninske pravice plača kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v točki 3 ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe, ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Po podpisu pogodbe se kupcu prodane stvari izročijo v 8 dneh po plačilu celotne kupnine in šele takrat premoženje preide v lastništvo kupca.
7. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine od dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe, ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati ne morejo tiste fizične osebe, ki so določene v 153. členu ZPPSL.
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2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek in podpis odgovorne osebe. Ponudniki
morajo ponudbi priložiti: dokazilo o plačilu
varščine, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
4. Ponudniki plačajo celotno varščino na
račun stečajnega dolžnika, odprt pri APP
Celje na ŽR 50700-690-1994 s pripisom
namena nakazila: varščina za zbiranje ponudb.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave v sredstvih obveščanja.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb, ponudniki pa bodo obveščeni v treh dneh od končne izbire.
3. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa, ali
kakor koli drugače ne sme ali ne more skleniti kupoprodajne pogodbe.
4. Ponudbe pod izklicno ceno in brez
položene varščine se ne upoštevajo.
5. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje s pripisom - Stečajni postopek Opr. št.
69/2000 - Ponudba za odkup - ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Branku
Đorđeviču, ki je dosegljiv na GSM
041/749-898 med 15. in 17. uro.
Ogled premoženja od zunaj je možen
vsak dan na Smrekarjevi 1, Celje, cenilnega
zapisnika pa po dogovoru.
Extragrad, d.o.o., Celje v stečaju
Št. 1.1.1.-274/2002
Ob-64766
Slovenske železnice d.d. objavljajo
javno zbiranje
ponudb za nakup delnic Zdravilišča
Atomske toplice d.d.
1. Prodajalec: Slovenske železnice d.d.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je
68.480 navadnih imenskih delnic oziroma
28,48% osnovni delež kapitala družbe Zdravilišče Atomske Toplice d.d.
3. Izhodišča za sestavo ponudbe:
Prodajalec bo obravnaval ponudbe, ki
bodo vsebovale najmanj naslednje elemente:
– ponujena cena: izražena mora biti s
točno določenim tolarskim zneskom,
– način plačila: gotovinsko plačilo,
– rok plačila: največ 30 dni od dneva
sklenitve notarsko overjene pogodbe,
– plačilo stroškov: vse stroške v zvezi s
sklenitvijo pravnega posla plača kupec,

– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 30 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.
4. Pogoji udeležbe
1. Varščina za resnost ponudbe
Ponudniki, ki želijo sodelovati pri javnem
zbiranju ponudb, so skupaj s ponudbo prodajalcu dolžni nakazati varščino za resnost
ponudbe v znesku 150,000.000 SIT, dokazilo o plačilu pa predložiti najkasneje do
roka za oddajo ponudbe. Varščino morajo
ponudniki nakazati na žiro račun Slovenskih
železnic d.d. št. 50100-601-14744.
V primeru sklenitve prodajne pogodbe
bo varščina, ki jo je plačal izbrani ponudnik
za aro, neobrestovano všteta v kupnino.
Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, bo neobrestovani znesek vplačane varščine, vrnjen na njihove račune najkasneje v 3 delovnih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
2. Naslov in rok za oddajo ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Slovenske železnice d.d., Služba za finance, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj-Za komisijo«.
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo
prispele na sedež prodajalca do vključno
28. 3. 2002 do 14. ure.
Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini iz 3. točke popolne ponudbe.
5. Izbira ponudnika: ponudbe bo pregledala in ocenila posebna Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja
Slovenskih železnic d.d. Komisija bo ponudbe presojala na podlagi zgoraj navedenih kriterijev.
Če se prodajalec odloči za sklenitev pogodbe, bo izbran ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju navedenih pogojev ponudil najvišjo
ceno. Če bo ponudb z enako, najvišjo ceno
več, ima prednost pri nakupu ponudnik, ki
bo ponudil krajši rok plačila.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni takoj po končanem postopku, vendar najkasneje 15 dni od poteka zadnjega dne roka
za prijavo.
6. Sklenitev pogodbe: na podlagi tega
razpisa Slovenske železnice d.d. niso zavezane skleniti pogodbe o prodaji delnic Zdravilišča Atomske Toplice d.d. z najboljšim ali
katerim koli ponudnikom.
Če izbrani ponudnik najkasneje v 10
dneh od poziva prodajalca ne sklene notarsko overjene pogodbe o prodaji delnic Zdravilišča Atomske Toplice d.d., je prodajalec
upravičen obdržati varščino za resnost ponudbe.
Preostanek kupnine, ki predstavlja razliko med plačano varščino in dogovorjeno
ceno, plača izbrani ponudnik v roku plačila,
opredeljenem v ponudbi. Ponujeni rok plačila je bistvena sestavina pogodbe, zato šteje, da je kupec odstopil od pogodbe, če
preostanka kupnine ne plača v danem roku.
Plačano aro obdrži prodajalec.
Prodajalec posreduje KDD nalog za
preknjižbo delnic na kupca v treh dneh po
plačilu celotne kupnine.
Slovenske železnice d.d.
Št. 26552-3/2002-1-0371
Ob-64908
Na podlagi 125. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
59/01) Ministrstvo za promet razpisuje
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potrebe po prevozih na linijah
primestnega, medkrajevnega in
mednarodnega avtobusnega prometa
Razpis potreb po prevozih velja za razpisno prometno leto 2002/2003.
Realizacija potreb po prevozih se zagotavlja z uskladitvijo, registracijo in izvajanjem voznih redov na avtobusnih linijah
primestnega, medkrajevnega in mednarodnega prometa. Potrebe po prevozih v
prometnem letu 2002/2003 sestavlja
seznam primestnih, medkrajevnih in mednarodnih avtobusnih linij z voznimi redi, ki
so registrirani pri Ministrstvu za promet za
prometno leto 2001/2002.
Ministrstvo za promet ugotavlja, da obstoječi voznoredni sistem avtobusnega linijskega prometa zagotavlja temeljno pokritje potreb uporabnikov po linijskih avtobusnih prevozih v notranjem cestnem prometu. Minimalni standard dostopnosti do
javnega cestnega potniškega prometa zagotavlja, da prevozniki za prometno leto
2002/2003 na linijah primestnega prometa v postopek usklajevanja ne predlagajo predlogov novih in predlogov za ukinitev voznih redov. Izjemoma lahko prevoznik predlaga nov ali spremenjen vozni
red v primeru, ko z njimi zagotavlja prevoz
delavcev na delo oziroma prevoz učencev, dijakov in študentov v šole. K predlogu za ukinitev primestnega voznega reda,
ukinitev posameznega odhoda ali prihoda, krajšanja linije ali spremembo režima
obratovanja linije mora prevoznik predložiti pisno izjavo šole, podjetja ali lokalne
skupnosti, da s predlagano ukinitvijo ali
spremembo soglaša. Vse predloge za ukinitev in novih primestnih voznih redov mora potrditi tudi odbor usklajevalne konference.
Predloge voznih redov na linijah medkrajevnega in mednarodnega prometa lahko prevozniki predlagajo brez omejitev.
Prevozniki so pravne ali fizične osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo
licenco za opravljanje (mednarodnega)
prevoza potnikov v cestnem prometu.
Vozni redi morajo biti izdelani in se usklajujejo ter registrirajo na podlagi določil
Pravilnika o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 29/00, 37/00, 35/01 in
46/01) in Daljinarja s časi vožnje relacij
primestnih in medkrajevnih avtobusnih
voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 22/00 in 15/01). Predloge
voznih redov morajo prevozniki predložiti
v usklajevanje na predpisanem obrazcu
ter v elektronski obliki v skladu z Navodili
o podatkovni bazi avtobusnega voznorednega sistema, ki je priloga Pravilnika o
avtobusnih voznih redov.
Uskladitev voznih redov za prometno
leto 2002/2003 razpiše in izvede Gospodarska zbornica Slovenije.
Ministrstvo za promet
Ob-64909
Gospodarska zbornica Slovenije na
podlagi določil 2. in 5. člena Pravilnika o
avtobusnih voznih redih (Uradni list RS,
št. 29/00, 37/00 in 35/01, 46/01) in
pooblastila Ministrstva za promet, razpisuje

redno letno usklajevalno konferenco
in
izmenjavo voznih redov za prometno
leto 2002/2003
Redna letna usklajevalna konferenca za
prometno leto 2002/2003 se bo pričela v
ponedeljek, 22. aprila 2002.
Izmenjava voznih redov po določilu 7.
člena Pravilnika o avtobusnih voznih redih
bo v četrtek, 28. marca 2002, ob 10. uri, v
prostorih Gospodarske zbornice Slovenije,
Dimičeva 13, Ljubljana, 1. nadstropje –
Dvorana C.
1. Prevoznik, ki se ne udeleži izmenjave
voznih redov, ne more sodelovati na usklajevalni konferenci.
2. Sezname in predloge voznih redov
prevoznik predloži v elektronski obliki (zgoščenka ali disketa) v dveh ločenih izvodih.
Pisni predlog voznega reda v dveh izvodih
se predloži samo v posebej označenih primerih v 4. točki. Vozni redi morajo biti izdelani v skladu z Navodili o podatkovni bazi
avtobusnega voznorednega sistema, ki so
kot priloga št. 2, sestavni del Pravilnika o
avtobusnih voznih redih.
3. V pisni obliki, v dveh ločenih izvodih
(mapah) je potrebno predložiti vse sezname,
ki morajo biti podpisani in žigosani ter razvrščeni po vrstah prevoza (primestni, medkrajevni, mednarodni). Predlogi voznih redov (v
tistih primerih, ko je predpisana pisna oblika)
so v mapah predloženi po zaporedju iz seznama in prav tako podpisani ter žigosani,
priložene pa so tudi pisne utemeljitve in pisne izjave, ko se to zahteva (4. točka).
4. Vrstni red zapisov
Seznami in predlogi voznih redov morajo
biti zapisani in predloženi po naslednjem
zaporedju:
4.1. Nespremenjeni vozni redi;
– seznam nespremenjenih voznih redov,
– Predlogi voznih redov, ki se uskladijo
z daljinarjem – pisno.
Seznam nespremenjenih voznih redov
vsebuje: zaporedno številko voznega reda,
naziv linije, veljavno registrsko številko voznega reda iz tekočega prometnega leta.
4.2. Spremenjeni vozni redi
4.2.1. Primestni;
– seznam ukinjenih voznih redov,
– seznam spremenjenih voznih redov,
– predlogi spremenjenih voznih redov –
pisno.
Seznam voznih redov vsebuje: zaporedno številko voznega reda, naziv linije, veljavno registrsko številko voznega reda iz
tekočega prometnega leta.
Predlogi spremenjenih voznih redov so
poleg elektronske oblike zapisani tudi v pisni obliki. K predlogu za ukinitev posameznega primestnega voznega reda, ukinitev
posameznega odhoda ali prihoda, krajšanja
linije ali spremembo režima obratovanja mora prevoznik priložiti pisno utemeljitev razloga za predlagano spremembo ali ukinitev,
predložiti pa mora tudi pisno izjavo šole,
podjetja ali lokalne skupnosti, da s predlagano ukinitvijo ali spremembo soglaša.
4.2.2. Medkrajevni in mednarodni:
– seznam spremenjenih voznih redov,
– predlogi spremenjenih voznih redov.
Seznam spremenjenih voznih redov vsebuje: zaporedno številko voznega reda, na-
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ziv linije, veljavno registrsko številko voznega reda iz tekočega prometnega leta.
4.3. Novi vozni redi
4.3.1. Primestni:
– seznam novih voznih redov,
– predlogi novih voznih redov – pisno.
Seznam novih voznih redov vsebuje: zaporedno številko voznega reda, naziv linije,
številko od 6501 do vključno 7000. Za vsakim pisnim predlogom novega voznega reda, mora biti predložena še pisna utemeljitev razloga za predlaganje novega voznega
reda skupaj s pisno izjavo šole, podjetja ali
lokalne skupnosti.
4.3.2. Medkrajevni in mednarodni:
– seznam novih voznih redov,
– predlogi novih voznih redov.
Seznam novih voznih redov vsebuje: zaporedno številko voznega reda, naziv linije,
številko od 6501 do vključno 7000.
5. Napis na zgoščenki oziroma disketi
Na nalepki diskete oziroma zgoščenke
morajo biti vpisani podatki: naziv prevoznika, vrste prevozov (primestni, medkrajevni,
mednarodni). Na nalepki mora biti še žig
prevoznika in podpis osebe odgovorne za
vozne rede. V primeru, da so na eni disketi
oziroma zgoščenki vozni redi večjega števila prevoznikov mora biti disketi oziroma zgoščenki priložen seznam prevoznikov z vsemi prej navedenimi podatki, žigom in podpisom vsakega prevoznika.
V pisnem izvodu pa mora biti seznam
prevoznikov in vrste prevozov na prvi strani
posamezne mape.
6. Obvezne priloge
Enemu pisnemu izvodu mora biti pred
seznamom nespremenjenih voznih redov
priloženo še: izjava prevoznika, da so izmenjani vozni redi izdelani skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, kopija veljavne licence prevoznika, pooblastilo predstavniku prevoznika, ki bo na usklajevalni konferenci usklajeval predloge voznih redov
(Obrazec pisnega pooblastila je objavljen v
Poslovniku o delu usklajevalne konference)
in po možnosti še naslednji podatki o predstavniku: telefonska številka, številka faksa
in naslov elektronske pošte.
7. Pravne podlage
– Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 59/01),
– Pravilnik o avtobusnih voznih redih
(Uradni list RS, št. 29/00, 37/00 in 35/01),
– Daljinar s časi vožnje relacij primestnih
in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 22/00
in 15/01),
– Poslovnik o delu usklajevalne konference,
– Poslovnik o delu arbitražne komisije.
Oba poslovnika prevozniki lahko dobijo na Gospodarski ali Obrtni zbornici Slovenije.
8. Dodatne informacije
Zainteresirani prevozniki lahko pridobijo
dodatne informacije:
– pravne osebe pri Gospodarski zbornici
Slovenije, Združenje za promet in zveze,
Ljubljana,
Dimičeva
13,
telefon:
01/18-98-233 ali 01/18-98-232 in
– samostojni podjetniki pri Obrtni zbornici Slovenije, Sekcija za promet, Ljubljana,
Celovška 71, telefon: 01/58-30-568 ali
01/58-30-500.
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Prevozniki, ki bodo prvič predložili predloge voznih redov v izmenjavo lahko dobijo zgoščenko s programom za izdelavo voznih redov na Ministrstvu za promet, Sektor
za cestni promet, Ljubljana, Langusova 4.
Izmenjani seznami in predlogi voznih redov bodo prevoznikom na razpolago 4. 4.
2002
na
internetnem
naslovu:
FTP://FG.UNI-MB.SI/AVRIS/IZMENJAVA.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Št. 471-10-13/01

Ob-64869

Igralniški standardi
Igralniški standard za osebe, ki morajo
za delo v dejavnosti prirejanja
posebnih iger na srečo imeti
dovoljenje – licenco
1. Uvod
85.a člen Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 in 85/01)
določa, da morajo posamezne skupine igralniških delavcev imeti dovoljenje – licenco
za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger
na srečo.
K vlogi za pridobitev licence mora koncesionar za osebo, ki želi pridobiti licenco
predložiti dokazila, da ima zahtevano izobrazbo in izpolnjujejo druge pogoje, katerih
minimum vsebin je opredeljen v igralniških
standardih (v nadaljnjem besedilu: standard), na katerega se v predpisu sklicuje
minister, pristojen za finance.
Standard se nanaša na delavce, ki opravljajo dela in naloge vodij igralnic, krupjeje,
vodje iger, osebe, ki opravljajo interni nadzor ter glavne in pomožne blagajnike. Standard za navedene delavce določa minimum
vsebin in pogojev, ki jih morajo izpolniti za
pridobitev licence.
2. Področje uporabe
Navedeni igralniški standard se uporablja na območju Republike Slovenije in velja
za vse koncesionarje, ki izvajajo posebne
igre na srečo v igralnicah in igralnih salonih.
3. Namen standarda
S standardom so določene posamezne
skupine delavcev, ki v okviru organiziranja,
izvajanja in nadziranja posebnih iger na srečo
opravljajo dela in naloge le na podlagi licence.
Standard za posamezne skupine določa
izobrazbene, delovne in druge pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati zaposleni in ostale pogoje, ki jih dodatno predpiše koncesionar.
Na ta način je za osebe, ki želijo pridobiti
licenco, določen minimum izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih pogojev.
4. Vsebina standarda – licence
a) Opredelitev del in nalog, za katera se
zahteva licenca za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo.
Vodja igralnice je oseba, ki zastopa, načrtuje, organizira, vodi, razporeja, koordinira ali
nadzira delo igralnice oziroma igralnega salona (npr. direktor igralnice, namestnik direktorja igralnice, pomočnik direktorja igralnice).
Krupje je oseba, ki neposredno vodi,
izvaja ali sodeluje pri izvajanju posebnih iger
na srečo (npr. krupje, delilec kart, vodja
igralne mize).
Vodja iger je oseba, ki vodi ali organizira
delo na področju izvajanja iger na igralnih
napravah (npr. vodja oziroma pomočnik oddelka igralnih miz ali igralnih avtomatov).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Interni nadzornik je oseba, ki organizira
ali izvaja nadzor nad procesi v igralnici oziroma igralnem salonu, v zvezi z izvajanjem
posebnih iger na srečo (npr. inšpektor iger,
inšpektor na igralnih avtomatih, vodja video
kontrole, video kontrolor).
Glavni ali pomožni blagajnik je oseba, ki
organizira ali izvaja blagajniška dela v zvezi z
gotovinskim, negotovinskim ali žetonskim
poslovanjem v igralnici oziroma igralnem salonu (npr. vodja blagajniškega poslovanja,
glavni blagajnik, blagajnik, vodja trezorja).
b) Navedba zahtevane izobrazbe in drugih pogojev
(a) za vodjo igralnice:
– uspešno dokončan izobraževalni program VII. stopnje in pet let delovnih izkušenj
ali uspešno dokončan izobraževalni program VI. stopnje in 10 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika oziroma znanje tujega jezika, ki ga določi koncesionar;
– znanje tujega jezika, ki ga dodatno
predpiše koncesionar.
(b) za krupjeja:
– uspešno dokončan izobraževalni program V. stopnje;
– znanje tujega jezika, ki ga določi koncesionar.
(c) za vodjo iger:
– uspešno dokončan izobraževalni program VI. stopnje;
– tri leta delovnih izkušenj;
– znanje tujega jezika, ki ga določi koncesionar.
(d) za internega nadzornika:
– uspešno dokončan izobraževalni program VI. stopnje in tri leta delovnih izkušenj
ali uspešno dokončan izobraževalni program V. stopnje in šest let delovnih izkušenj;
– znanje tujega jezika, ki ga določi koncesionar.
(e) za glavnega ali pomožnega blagajnika:
– uspešno dokončan izobraževalni program V. stopnje;
– znanje tujega jezika, ki ga določi koncesionar.
5. Datum in način sprejema
Standard je dne 12. 2. 2002 na predlog
projektnega odbora sprejel Svet za pripravo
igralniških standardov.
Ministrstvo za finance
Urad RS za nadzor
prirejanja iger na srečo

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-11-21102-321/1999-20 Ob-64710
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. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja

dejanskega stalnega prebivališča Filipič Ivana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Filipič Ivanu, roj. 4. 4. 1952 s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Vodnikova cesta 8, 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.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 0302-18/03-028/8-98
Ob-64913
1. V register političnih strank se pod zaporedno številko 17, kjer je vpisana stranka
Liberalna demokracija Slovenije, s kratico imena LDS ter sedežem v Ljubljani, Trg
republike 3, vpiše sprememba statuta in
sprememba zastopnika stranke.
2. Kot zastopnik stranke se vpiše Peter
Jamnikar.
Št. 0302-18/03-028/22-98 Ob-64915
V register političnih strank se pod zaporedno številko 13, kjer je vpisana Stranka
slovenskih narodnjakov, s skrajšanim imenom Slovenski narodnjaki in s kratico imena SSN, vpiše sprememba statuta, imena,
ki se spremeni v: Stranka slovenskega
naroda, ter skrajšanega imena, ki se spremeni v: Slovenskega naroda.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-10/93-3
Ob-64722
Veljavna pravila Sindikata Komunalno
stanovanjskega podjetja Ajdovščina, s
sedežem v Ajdovščini, Goriška 25/b, se z
dnem izdaje te odločbe sprejmejo v hrambo
pri Oddelku za gospodarstvo, finance in urejanje prostora občine Ajdovščina.
Pravila so vpisana v evidenco pravil oziroma statutov sindikatov pod zap. št. 10.
Z dnem izdaje te odločbe postane sindikat pravna oseba.
Št. 12100-0001/02-008
Ob-64723
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
pravila za delovanje Sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije v enoti
Zdravstveni dom Kranj. Sedež sindikata
je v Kranju, Gosposvetska ulica 10.
Pravila sindikata so z dnem izdaje te
odločbe vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 168.
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Št. 028-202-121
Ob-64778
1. Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila Sindikata lesarstva
Slovenije, Sindikata Hard d.o.o. PE Boračeva s sedežem Boračeva 40a, vpisana
v evidenco statutov sindikatov dne 15. 2.
2002 pod zaporedno št. 59, z nazivom Pravila sindikata Hard d.o.o. PE Boračeva.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz 1. točke izreka postane sindikalna podružnica pravna oseba.
Št. 114-1/02-309
Ob-64939
Pravilnik Sindikata Styria vzmeti Ravne neodvisnost KNSS, s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, se
z dnem 15. 2. 2002, hrani pri Upravni enoti
Ravne na Koroškem in je vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 5.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-12/02-9;3071-45/01 Ob-64694

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 11. 2. 2002
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Aktiva Invest d.d., Dunajska
156, Ljubljana in Certius Holding d.d.,
družba za investiranje, Ljubljana, Dunajska 156, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večine delnic Certius Holdinga po dani javni
ponudbi za odkup delnic s strani družbe
Aktiva Invest, s čimer je slednja pridobila
možnost izvajanja nadzora nad družbo Certius Holding.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov
ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi
in cilji koncentracije so v skladu z določili
veljavne zakonodaje in pravili konkurence,
zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju
skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3073-3/02-5
Ob-64695
Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 13. 2. 2002 na zahtevo stranke Gradbeni inštitut ZRMK d.d.,
Dimičeva 12, Ljubljana, proti podjetju Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana, uvedel postopek ugotavljanja domnevne kršitve 10. člena ZPOmK.
ZAG naj bi zlorabil prevladujoči položaj na
trgu kontrole kakovosti gradbenih proizvodov in izvedenih del s tem, da je posredoval
ponudbe z neupravičeno nizkimi cenami v
postopkih oddaje naslednjih javnih naročil:
– postopek oddaje javnega naročila naročnika DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Ce-

lje (v nadaljevanju: Dars) za izvedbo zunanje
kontrole pri gradnji avtocest za obdobje
2000 – 2004 (Ur. l. RS, št. 19/00 z dne 3.
3. 2000),
– postopek oddaje javnega naročila naročnika DARS za izvedbo geološko–geotehničnih raziskav trase HC Razdrto-Vipava II.
faza (Ur. l. RS, št. 67/58 z dne 13. 7.
2001),
– postopek oddaje javnega naročila naročnika Direkcije RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, katerega predmet so redni in glavni pregledi objektov na glavnih in regionalnih cestah na območju Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 52/01 z dne 22. 6. 2001).
Iz navedb v vlogi in priložene dokumentacije izhaja verjetnost kršitve 10. člena
ZPOmK, ki prepoveduje zlorabo prevladujočega položaja na trgu in kot eno izmed
oblik zlorabe prevladujočega položaja primeroma določa neupravičeno zniževanje
cen. Zniževanje cen bi lahko ZAG storil iz
naslove prelivanja finančnih sredstev, ki jih
je od ustanovitelja prejel za financiranje dejavnosti, ki jih opravlja kot javno službo, oziroma iz sredstev, ki jih je prejel kot subvencijo za nakup raziskovalne opreme.
Urad bo v okviru postopka ugotavljal, ali
je ZAG v razpisih, navedenih v izreku sklepa, ponudil cene, ki ne pokrivajo njegovih
povprečnih variabilnih stroškov, z namenom
izriniti konkurente s trga ter ali in na kakšen
način bo lahko ZAG nadomestil izgubo, ki jo
bo s takšnim ravnanjem utrpel. Z drugimi
besedami, Urad bo v okviru uvedenega postopka ugotavljal, ali opisano ravnanje podjetja ZAG predstavlja cenovno predatorstvo, ki ga prepoveduje ZPOmK.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku,
da Uradu RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v
30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili
pomembni za odločitev, ne da bi formalno
zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni
interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3073-1/02-9
Ob-65029
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 19. 2. 2002 na podlagi 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; ZPOmK)
uvedel postopek proti podjetju Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska c. 107,
Ljubljana, zaradi domnevne kršitve 10. člena ZPOmK, in sicer v delu, ki se nanaša na
domnevno uporabo neenakih pogojev za
primerljive posle z drugimi poslovnimi partnerji, kar te partnerje postavlja v konkurenčno slabši položaj, na zahtevo podjetja Gebhardt SMI d.o.o., Železna c. 14, Ljubljana,
ter v delu, ki se nanaša na posredno pogojevanje nepoštenih nakupnih cen in drugih
nepoštenih pogojev, po uradni dolžnosti.
Iz vloge podjetja Gebhardt SMI verjetno
izhaja, da je PS Mercator v primerljivih poslih z drugimi poslovnimi partnerji uporabljal
neenake pogoje, s tem ko je vključeval nove blagovne znamke drugih družb v času
lansiranja v vse maloprodajne enote Mercatorja, medtem ko je družbi Gebhardt SMI
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glede njenih izdelkov ponudil le poskusno
vključitev v nekaj hipermarketov, s čimer
družbo Gebhardt SMI postavlja v konkurenčno slabši položaj.
Urad je pri svojem delu pridobil listine, iz
katerih verjetno izhaja, da PS Mercator posredno pogojuje nepoštene nakupne cen in
druge nepoštene pogoje, s tem ko od dobaviteljev zahteva popuste, ki morajo biti
višji kot za naslednjega največjega kupca in
sicer za toliko odstotnih točk, kot to določi
PS Mercator.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-64711
Ime medija: Radio Trbovlje d.o.o.
Izdajatelj: Radio Trbovlje d.o.o., Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapitala in upravljalskih pravic:
1. Maksima 1 d.d., Ljubljana, Trg republike 3,
2. Slovenski odškodninski sklad, d.d.
Ljubljana, Mala ulica 5,
3. Majcen Zlata, Hrastnik, Brnica 63,
4. Novak Alenka, Dol pri Hrastniku, Brdce 15A,
5. Frol Marjan, Trbovlje, Opekarna 13,
6. Naglav Jože, Trbovlje, Cesta Tončke
Čeč 36,
7. Skvarča Janko, Trbovlje, Keršičeva
cesta 37/A,
8. Gulič Aleš, Trbovlje, Trg revolucije 4.
Direktor Radia Trbovlje d.o.o.: Marjan
Frol.
Št. 15
Ob-64773
Ime medija: Vestnik in Radio Murski
val.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Geza Farkaš, Mladinska 6, 9231 Beltinci, Dragutin
Beloglavec, Cankarjeva 9, Rakičan, 9000
Murska Sobota, Slovenska odškodninska
družba d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana,
Družba pooblaščenka IVR, d.o.o., Arhitekta
Novaka 13, 9000 Murska Sobota in Lastni
sklad delnic.
Uprava izdajatelja: Irma Benko.
Člani nadzornega sveta: Dragotin Beloglavec, predsednik, Bojan Peček, Ludvik
Kovač, Nataša Praprotnik, Jože Graj in Nevenka Emri.
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Ob-64811
Ime medija: Loka TV.
Izdajatelj: Podjetje Loka TV d.o.o., Škofja Loka.
Viri financiranja:
– proračun Občine Škofja Loka,
– ekonomska propaganda,
– snemanje projektov po naročilu.
Upravljalski in lasniški deleži:
– 20% Tadej Gortnar, Poljšica nad Podnartom 3, Podnart,
– 20% Rok Kafol, Podlubnik 42, Škofja
Loka,
– 20% Aleksander Markelj, Na Klisu 7,
Vrhnika,
– 20% Franc Dolinar, Kandrše 27, Vače,
– 10% Janez Strojan, Virlog 14, Škofja
Loka,
– 10% Občina Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, Škofja Loka.
Odgovorna oseba: Tadej Gortnar.
Ob-64886
1. Ime medija: Radio Radlje.
2. Izdajatelj: Zavod Radio Radlje, Koroška cesta 2, 2360 Radlje ob Dravi.
3. Lastniki izdajatelja z več kot 5% kapitala: Belna Bojan ml., Šentilj v Slovenskih
Goricah 59e.
4. Člani uprave: Belna Bojan st., direktor.
5. Člani sveta zavoda: Mrakič Bogo, Ačko Bobovec Suzana, Savič Miroslav.
Ob-64887
1. Ime medija: Radio Plus Maribor.
2. Izdajatelj: B & B Belna d.o.o., Šentilj v
Slovenskih Goricah 49b.
3. Lastniki izdajatelja z več kot 5% kapitala: Belna Bojan st., Šentilj v Slovenskih
Goricah 59e.
4. Člani uprave: Belna Bojan st., direktor.
Ob-64888
1. Ime medija: Radioton Slovenska
Bistrica.
2. Izdajatelj: Radioton d.o.o., 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.
3. Lastniki izdajatelja z več kot 5% kapitala: Belna Terezija., Šentilj v Slovenskih
Goricah 49b, Kocijančič Branko, Ul. Dr.
Jagodiča 7, Slovenska Bistrica, Hren Aleksander, Špindlerjeva ul. 29, Slovenska Bistrica.
4. Člani uprave: Belna Bojan st., direktor.
Ob-64891
Ime medija: Radio Alpski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Idrsko
78, 5222 Kobarid.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Radio Kobarid d.o.o. najmanj 5% delež:
– Darko Laharnar, Sedejev trg 2, 5282
Cerkno,
– Ivan Seljak, Pot v strano 1, 5282 Cerkno,
– Edvard Laharnar, Sedejev trg 2, 5282
Cerkno,
Imena in naslovi organov upravljanja:
Darko Laharnar, Sedejev trg 2, 5282 Cerkno – direktor.
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Ob-65006
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Nacionalna finančna družba 2, Investicijski sklad, d.d., Ljubljana, Trdinova 4,
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana,
– Kapitalska družba PIZ, d.d., Dunajska
56, Ljubljana,
– Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja
1 a, Jesenice,
– Dušan Dragojević, C. maršala Tita 18,
Jesenice,
– Helena Voga, Dovje 9, Mojstrana,
– Rina Klinar, Plavški Rovt 7c, Jesenice.
Poslovodstvo: direktorica mag. Rina Klinar.

Objave gospodarskih
družb
Sprememba mesta javnih objav
Ob-64759
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev družba Kompas MTS d.d. objavlja naslednje
sporočilo.
Družba obvešča javnost, da bo v prihodnje skladno s Statutom družbe in Pravili Ljubljanske borze d.d. objavljala sporočila za
javnost v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., www.ljse.si, v
sklopu sistema elektronskega obveščanja
SEOnet.

4. poročilo direktorja in predsednika zadrug, ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi;
5. poročilo o reviziji pripojitve;
6. poročilo nadzornega odbora KZ Vipava z.o.o. in Vinogradniške zadruge Vipava
z.o.o., o pregledu pripojitve.
Člani KZ Vipava z.o.o. lahko te listine
pregledajo na sedežu zadruge na Goriški
cesti 13, 5271 Vipava.
Člani Vinogradniške zadruge Vipava
z.o.o., lahko te listine pregledajo na sedežu
zadruge na Goriški cesti 13, 5271 Vipava.
Kmetijska zadruga Vipava z.o.o.
direktor Branko Bone
in
Vinogradniška zadruga Vipava z.o.o.
predsednik Evgen Alojz Krušič
Ob-64862
Upravi družb Kompas Hoteli d.d. Kranjska Gora, Borovška 100 in Hotel Alpina,
turistično in gostinsko podjetje, d.o.o.,
Kranjska Gora, Vitranška 12 na podlagi
516/I člena ZGD objavljata obvestilo, da
sta dne 19. 2. 2002 Okrožnemu sodišču v
Kranju kot registrskemu sodišču predložili
pogodbo
o pripojitvi,
ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet
prevzemne družbe, s katero se družba Hotel Alpina, turistično in gostinsko podjetje,
d.o.o. Kranjska Gora, Vitranška 12 kot prevzeta družba pripaja družbi Kompas Hoteli
d.d. Kranjska Gora, Borovška 100 kot prevzemni družbi.
upravi
Kompas Hoteli, d.d. in
Hotel Alpina, d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Kompas MTS d.d.
Ob-64855
Direktor Kmetijske zadruge Vipava
z.o.o., Goriška cesta 13, 5271 Vipava (v
nadaljevanju: KZ Vipava z.o.o.) ter predsednik Vinogradniške zadruge Vipava z.o.o.,
Goriška cesta 13, 5271 Vipava (v nadaljevanju: Vinogradniška zadruga Vipava z.o.o.),
na podlagi prvega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah, obveščajo
člane KZ Vipava z.o.o. in Vinogradniške zadruge Vipava z.o.o., da sta dne 22. 2. 2002
Okrožnemu sodišču v Novi Gorici predložili
pogodbo o pripojitvi
Vinogradniške zadruge Vipava z.o.o.
(prevzeta družba) h KZ Vipava z.o.o. (prevzemna družba).
Člani vsake od obeh zadrug, ki sta udeleženi pri pripojitvi, lahko pregledajo naslednje listine:
1. pogodbo o pripojitvi;
2. letna poročila vsake od obeh zadrug,
ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri
poslovna leta;
3. zadnja letna poročila oziroma bilanci
stanja obeh zadrug na dan 31. 12. 2001;

Ob-64721
Družba Frantschach Industrijske vreče,
d.o.o., Anhovo, Vojkova 1, 5210 Deskle, ki
je vpisana v register gospodarskih družb pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vl.
1/02836/00, v skladu z določili 454. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju kapitala z dne 15. 6.
2001
Osnovni kapital družbe v višini
871,684.402,78 SIT se zmanjša za
100,000.000 SIT, tako da sedaj znaša
771,684.402,78 SIT.
Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se del sredstev, ki so
doslej pokrivala osnovni kapital, sprosti oziroma vrne družbenikom v sorazmerju z njihovimi osnovnimi vložki na dan izplačila.
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah pozivamo upnike družbe, da se zglasijo na sedežu družbe na
naslovu: Anhovo, Vojkova 1, 5210 Deskle
in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
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Upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, se poravna njihove
zahtevke.
Frantschach, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-65024
Uprava družbe TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Mežica,
skladno s prvim odstavkom 350 člena.
ZGD objavlja, da je skupščina na svoji seji
dne, 10. 12. 2001, sprejela

Št. 7/02
Ob-64777
Uprava družbe Metalka Zastopstva
Holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2,
na podlagi določil 7.3. člena statuta družbe
sklicuje
izredno skupščino družbe,

sklep
»1. Zmanjša se osnovni kapital družbe
z umikom 396.248 navadnih imenskih
delnic oznake G, nominalne vrednosti
1.000 SIT, skupne nominalne vrednosti
396,248.000 SIT.
Morebitna razlika med nominalno vrednostjo in večjo nakupno vrednostjo delnic se nadomesti iz rezerv, oziroma po
potrebi drugih sestavin celotnega kapitala.
2. Družba delnice pridobi z nakupom
355.847 lastnih delnic po sprejemu tega
sklepa na skupščini družbe, skladno s 7.
alineo 1. odstavka 240. člena ZGD.
3. Uprava družbe skladno s tem sklepom pridobi 355.847 lastnih delnic, za
razliko 40.401 lastnih delnic pa uporabi
lastne delnice, ki jih je pridobila skladno s
sklepom o oblikovanju lastnih delnic sprejetega na skupščini dne 26. 6. 1998.
4. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je zmanjšati celotni ter osnovni kapital, zmanjšati razmerje med osnovnim in celotnim kapitalom ter tako zmanjšati vpliv učinkov revalorizacije na uspeh poslovanja družbe.
5. Upniki katerih terjatve so nastale
pred objavo vpisa tega sklepa v register in
bodo svoje terjatve prijavili v roku 6. mesecev od objave sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje, kolikor ne bodo mogli
biti poplačani.«
Skladno s sprejetim sklepom, upnike
opozarjamo na pravico prijave svojih terjatev.
TAB Tovarna akumulatorskih
baterij d.d., Mežica
uprava družbe
Ob-65025
V skladu s sklepom Sodnega registra
Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. Srg
2001/02343 z dne 27. 12. 2001 o vpisu
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 18. 2. 2002
ter v skladu z določbo 350/1 člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93)

ki bo dne 2. aprila 2002 ob 9. uri, v
Ljubljani, Dalmatinova ulica 2/III, v pisarni
uprave Metalka Zastopstva Holding d.d.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Izvolitev predsednika skupščine.
4. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala z novimi vložki s sklepom o
izdaji novih delnic.
5. Pooblastilo nadzornemu svetu.
6. Sprejem sprememb statuta družbe.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno ter ostane družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani pri KDD
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci
in ki so svojo udeležbo najavili pisno upravi
družbe vsaj 3 dni pred datumom seje.
Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj 15 minut pred objavljenim
pričetkom seje skupščine, da podpišejo listo prisotnih.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III,
vsak delovni dan od 9. do 13. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi, vložijo v
roku znotraj 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v
tajništvu družbe na njenem sedežu.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 10. uri, v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Metalka Zastopstva Holding d.d.
uprava družbe:
direktor Jože Oblak
Ob-64794
Na podlagi 9. in 10. člena Statuta družbe Elektrotehna Interset d.d., Mengeš,
Trdinov trg 4, sklicuje uprava družbe

poziva

15. skupščino delničarjev,

družba IMP Montaža Koper, d.d., Ulica 15. maja 21, 6000 Koper vse svoje
upnike, katerih terjatve do družbe so nastale do dneva objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, da prijavijo svoje terjatve v zavarovanje v roku šestih mesecev od dneva objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic (tega poziva).
IMP Montaža Koper, d.d.

ki bo v četrtek, 4. 4. 2002 ob 10. uri, v
prostorih družbe v Mengšu, Trdinov trg 4,
ter vabi delničarje k udeležbi.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja in imenovanje
organov skupščine.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila za leto 2001.
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3. Odločanje o pokritju izgube iz poslovanja.
4. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe iz
33,334.000 SIT na 8,334.000 SIT v breme nominalnega znižanja delnic.
5. Obravnava in sprejem spremembe prvega in drugega odstavka 4. člena statuta
družbe.
6. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepov:
K 1. točki: izvoli se predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
K 2. točki: sprejme se poročilo o poslovanju družbe za leto 2001, po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.
K 3. točki: ugotovljeno izgubo iz poslovanja v letu 2001 se krije iz sredstev rezerv
in nominalnega znižanja kapitala.
K 4. točki: osnovni kapital, ki znaša
33,336.000 SIT in je rasporejen na 4.167
delnic po 8.000 SIT se zmanjša za
25,002.000 SIT tako, da odslej znaša
8,334.000 SIT. Osnovni kapital se zmanjša
z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic
tako, da je vrednost ene delnice 2.000 SIT.
Osnovni kapital se zmanjša zaradi zmanjšanega obsega poslovanja in kritje izgube.
K 5. točki: sprejme se sprememba prvega in drugega odstavka 4. člena statuta družbe v predlaganem besedilu.
K 6. točki: zaradi poteka mandata se
razrešijo člani NS: Hilda Prosenik, Anica
Kocjančič in Janez Kamnar. Za člane NS se
izvolijo: Hilda Prosenik, Anica Kocjančič in
Janez Kamnar.
Opomba:
Delničarji lahko v roku 7 dni od objave
sklica skupščine pošljejo pisne, razumno
utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda oziroma spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.
Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za 4. 4. 2002 ob
10. uri. Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost bo ponovno zasedanje istega
dne ob 10.30, v istih prostorih. Skupščina
bo veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
v korist katerih so delnice vknjižene v delniški
knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci naj svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje 15 minut pred zasedanjem.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda s predlogi sklepov so delničarjem
na vpogled na upravi družbe vsak delovni
dan od 9. do 17. ure.
Elektrotehna Interset d.d.
uprava družbe
Ob-64849
Ravnatelj delniške družbe EGP Embalažnega grafičnega podjetja d.d. Škofja Loka,
skladno z 31. členom statuta družbe sklicuje
9. sejo skupščine
EGP Embalažnega grafičnega podjetja
d.d. Škofja Loka,
ki bo v torek, dne 2. 4. 2002 ob 10. uri
v prostorih družbe, sejna soba, Kidričeva
cesta 82, Škofja Loka.
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Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev udeležbe in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red,
ugotovi se udeležba, prisotnost notarja, izvoli predsednika skupščine in določi dva
preštevalca glasov.
2. Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini družbe, da odpokliče dosedanje
člane nadzornega sveta in sicer Marka Koniča, Majo Legat in Milana Hafnerja. Vsem
dosedanjim članom nadzornega sveta preneha mandat z dnem sprejema tega sklepa.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini družbe, da za nove člane nadzornega sveta družbe z mandatnim obdobjem
štirih let od dneva imenovanja imenuje Marka
Koniča, Sama Stoniča in Milana Hafnerja.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: osnovni kapital družbe, ki znaša
464,000.000 SIT, se zmanjša z umikom
4.857 delnic družbe za 38,856.000 SIT.
Osnovni kapital po zmanjšanju znaša
425,144.000 SIT.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni statut družbe v delu, ki
zadeva uskladitev njegovega besedila s
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic družbe.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD 10 dni pred sejo skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora napovedati svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, sicer izgubi pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini.
Delničar lahko za glasovanje na skupščini pooblasti tretjo osebo, če jo pooblasti s
pisnim pooblastilom, ki ga deponira na sedežu družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 25% zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za 9. sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan po objavi oklica sklica skupščine.
EGP Embalažno grafično podjetje d.d.
Škofja Loka
mag. Jure Žakelj
ravnatelj družbe
Št. 4/2002
Ob-64929
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in določil statuta direktorica delniške družbe Hotel Turist d.d., Ljubljana sklicuje
skupščino delničarjev
ki bo dne 29. 3. 2002 ob 15. uri na
sedežu družbe, Dalmatinova 15, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Srečo Jadek, za
preštevalce glasov se izvolita Zdenka Vouk
in Franci Pavli.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za člana nadzornega sveta se izvoli Niko Krajc.
Dodatno gradivo je delničarjem na voljo
v tajništvu družbe v Ljubljani, Dalmatinova
15, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
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 eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
30 minut kasneje v istih prostorih in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Hotel Turist d.d. Ljubljana
direktorica družbe
Saša Zupan

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 5/2002
S-64726
To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/2002 z dne 18. 2. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Valido, invalidsko podjetje, d.o.o., Dornavska cesta 6,
Ptuj, matična številka: 5908183, šifra dejavnosti: 85.325.
Odslej firma glasi: Valido, invalidsko podjetje, d.o.o., Dornavska cesta 6, Ptuj – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 15. 5.
2002 ob 10. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 2. 2002.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 2. 2002
St 17/2001
S-64727
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
17/2001 z dne 24. 1. 2002 začelo in takoj
zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Koroška zadružna hranilno kreditna služba, p.o., Slovenj Gradec, Celjska
cesta 7, Slovenj Gradec.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 1. 2002
St 36/2002
S-64728
To sodišče je s sklepom St 36/2002
dne 18. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Inles SDR, proizvodnja
vhodnih vrat, d.d., Cesta Notranjskega
odreda 45, Sodražica, matična številka:
5038952, šifra dejavnosti: 20.300.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica v Ljubljani.
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 28. 5. 2002 ob 11. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2002
St 21/2001-20
S-64729
To sodišče je s sklepom opr. št. St
21/2001 z dne 18. 2. 2002 ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Obrtna zadruga
Hrast, z.o.o., Novo mesto, Adamičeva 2,
Novo mesto, matična št. 5062322, šifra
dejavnosti 45.450.
Za stečajnega upravitelja je določen
Branko Ogorevc, univ. dipl. ek., Trg svobode 35, Sevnica.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, razen, če
svojih terjatev niso prijavili v postopku prisilne poravnave. Prijavo je treba vložiti v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 8/96 – odl. US, 39/97 in 52/99),
v dveh izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. 5. 2002 ob 9. uri, v sobi 118 tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 2. 2002
St 51/2001
S-64730
To sodišče je s sklepom opr. št. St
51/2001 z dne 15. 2. 2002 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo Mauricius – Trgovsko podjetje, d.o.o., Kobdilj,
Štanjel, Kobdilj 54a, matična številka
5583799, šifra dejavnosti 52.110, se začne in takoj zaključi.
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Občini Komen se izroči terjatev družbe
Mauricius – Trgovsko podjetje, d.o.o., Kobdilj, Štanjel, Kobdilj 54a,, ki je izkazana v
bilanci stanja na postavki kratkoročnih finančnih naložb v višini 580.000 SIT in ki se
nanaša na odobreni kredit nekdanji delavki
te družbe Leonidi Nemec, skupaj s pripadajočimi pripadki in brez prevzema obveznosti.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 2. 2002
St 8/95
S-64731
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Adriacommerce Sokem, proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o., v stečaju, Koper, Sermin 7b, ki ga zastopa stečajni upravitelj Marko Stokin iz Kopra, dne
7. 2. 2002 sklenilo:
ustavi se nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase in se zaključi stečajni postopek
nad dolžnikom Adriacommerce Sokem, proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o., v stečaju, Koper, Sermin 7b.
Na upnika Adriacommerce, financiranje,
ustanavljanje in upravljanje podjetij, d.d., Koper, Pristaniška ul. 8, se prenese terjatev
do Žemar, Proizvodnja in komercialno zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152,
hala 16, v znesku 457.297,20 SIT in delež
stečajnega dolžnika v družbi Lesnina Veletrgovina, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, v vrednosti 3.579,81 SIT.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris stečajnega dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 2. 2002
St 42/2001-7
S-64732
To sodišče je s sklepom opr. št. St
42/2001 z dne 19. 2. 2002 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Janezom
Slatnarjem, s.p., usnjarstvo in izdelava
usnjenih izdelkov, Zvirče 42, Tržič in ga
z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 2. 2002
St 4/2001-6
S-64779
To sodišče je na seji senata dne 19. 2.
2002 pod opr. št. St 4/2001 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Majcen inženiring in proizvodnja d.o.o. Novo mesto, Livada 10, matična št.
5324165, šifra dejavnosti 28.120, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Majcen inženiring in proizvodnja d.o.o. Novo mesto, Livada 10 izbirše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 2. 2002

St 14/2001
S-64780
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
14/2001, z dne 15. 2. 2002, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gostinstvo Lunder, Zvonko Lunder s.p., Poljana 7, Prevalje.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 2. 2002
St 91/2001
S-64800
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Miometal d.o.o., Maribor dne 29. 3.
2002 ob 10. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na Okrožnem sodišču v Mariboru, Sodna ul. 15, soba 217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2002
St 41/2001
S-64801
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 41/2001, je sodišče dne 20. 2. 2002
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Elegant, trgovinsko podjetje, import export d.o.o., v stečaju, ker bi nadaljnja izvedba postopka povrzoročila nesorazmerne stroške.
Terjatev stečajnega dolžnika do dveh kupcev poslovnega prostora se do višine stečajnih stroškov prenese na družbo Marina Portorož, turistično podjetje d.d., v preostalem
delu pa se do višine ugotovljene terjatve prenese na upnika SGP Koper d.d., in sicer
tako, kot izhaja iz 3. točke izreka sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 2. 2002
St 86/2001
S-64802
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 86/2001 sklep z dne 20. 2.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Mole Lolita s.p., Okrepčevalnica Mole, Pot
na brod 9, Radeče (matična št. 1306855),
se začne in takoj zaključi v skladu z določili
92/II, 97/IV in 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Mole Lolita s.p.,
Okrepčevalnica Mole, Pot na brod 9, Radeče (matična št. 1306855), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2002
St 95/2001
S-64803
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 95/2001 sklep z dne 20. 2.
2002:
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1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Praznik Rudolf s.p., Stavbno kleparstvo,
izolacije in ventilacije, Prebold 59, Prebold (matična št. 5228764000), se začne
in takoj zaključi v skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Praznik Rudolf
s.p., Stavbno kleparstvo, izolacije in ventilacije, Prebold 59, Prebold (matična št.
5228764000), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2002
St 88/2001
S-64804
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 88/2001 sklep z dne 20. 2.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Grešak Robert s.p., Elektroinstalacije,
Založe 4, Polzela (matična št. 1260472),
se začne in takoj zaključi v skladu z določili
99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Grešak Robert
s.p., Elektroinstalacije, Založe 4, Polzela
(matična št. 1260472), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2002
St 11/2002
Ob-64805
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2002 sklep z dne 21. 2.
2002:
1. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Scala Zarja, Modna konfekcija
d.d., Petrovče 115, Petrovče (matična št.
5098955).
Odslej se firma glasi: Scala Zarja, Modna konfekcija d.d., Petrovče 115, Petrovče (matična št. 5098955) - v stečaju.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L 7/2000.
3. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
4. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
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sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
5. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 6. 2002 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 21. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2002
St 4/2002-5
S-64914
1. Z dnem 21. 2. 2002 se začne postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Solidarnost d.d., Murska Sobota, Arhitekta Novaka 4.
2. Predlagatelju se nalaga, da na žiro
račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti
št. 51900-695-45335, sklic na št.
0501-0011-42002 položi predujem za stroške postopka v višini 1,000.000 SIT, v roku
30 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po tej objavi oklica prijavijo svoje terjatve. K
prijavi terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2% od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.700 SIT in
največ 34.000 SIT, in sicer na žiro račun
sodnih taks Okrožnega sodišča v Murski
Soboti št. 51900-840-080-3390.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje dr. Štefan Ščap, Ulica
ob progi 53, Murska Sobota.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 21. 2. 2002 nabije na oglasno desko sodišča.
Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
1. List Družba za trgovanje na debelo in
drobno z mešanim blagom, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 3.
2. Metalka trgovina d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2.
3. Grah-Com Notranja in mednarodna trgovina, Černelavci d.o.o., Černelavci, Zadružna 13.
4. Darima Družba za trgovino in storitve
d.o.o., Maribor, Ulica Kraljeviča Marka 5.
5. Marjetica Fujs, Murska Sobota, Lendavska 25/b kot predstavnica delavcev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 2. 2002
St 14/2000-56
S-64916
Po II. odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL,
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se stečajni postopek nad dolžnikom Harant Predelava nerjavečega jekla in strojegradnja d.o.o., Apače 2 - v stečaju,
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 2. 2002
St 21/94
S-64917
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Rustica, Stilno pohištvo in oprema Bovec, d.o.o., Industrijska
cona 4, Bovec - v stečaju, izven naroka
dne 20. 2. 2002 sklenilo: stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 2. 2002
St 1/2002
S-64918
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2002 sklep z dne 20. 2. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Turk Davorin s.p., Prevoz potnikov in blaga, Imeno 8, Podčetrtek (matična številka
5633625), se začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Turk Davorin s.p.,
Prevoz potnikov in blaga, Imeno 8, Podčetrtek (matična številka 5633625), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2002
St 91/2001
S-64922
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 91/2001 sklep z dne 20. 2.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Zuka Skender s.p., Zidarstvo in tesarstvo,
Mestni trg 7, Žalec (matična številka
5484978), se začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava skepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Zuka Skender
s.p., Zidarstvo in tesarstvo, Mestni trg 7,
Žalec (matična številka 5484978), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2002
St 92/2001
S-64923
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 92/2001 sklep z dne 20. 2.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Vareško Branko s.p., Okrepčevalnica BAK,
Nudenje kopaliških uslug, vzdrževanje
bazena, Na Lipico 2, Šentjur (matična številka 5052239), se začne in takoj zaključi v
skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Vareško Branko
s.p., Okrepčevalnica BAK, Nudenje kopaliških uslug, vzdrževanje bazena, Na Lipico
2, Šentjur (matična številka 5052239), iz
pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2002

Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00042
IZ-3155
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.
Z 2001/00042, ki ga je dne 24. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, ki se
nahaja v I. nadstropju, v Trgovsko poslovnem centru v Metliki, ki je vpisan v zemljiški
knjigi, št. z.k. vložka E-1, k.o. Metlika, pod
oznako B 36, sam poslovni prostor pa ima
številko 7/I v skupni izmeri 196,71 m2 in
stoji na parc. št. 3999/3 in parc. št. 3995,
k.o. Metlika in je last dolžnika Status d.o.o.
Metlika, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 2798/95 z dne 14. 9. 1995, sklenjene
med prodajalko SKB nepremičnine & leasing d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana in dolžnikom Status, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Metlika, Cesta XV.
brigade št. 1, v obliki notarskega zapisa
opr. št. SV 189/01, zastavna pravica v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za terjatev v višini 800.000
DEM s pripadki.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 12. 2001
In 01/00123
IZ-3151
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 01/00123
z dne 18. 12. 2001, se opravi rubež nepremičnine, to je lastniško stanovanje dolžnika
na naslovu Breznikova cesta 61/a, Domžale, in sicer trisobno stanovanje št. 8, v I.
nadstropju v skupni izmeri ca. 80 m2, ki ni
vpisano v zemljiško knjigo.
Rubež nepremičnine ima pomen zaznambe izvršbe zaradi izterjave terjatve v višini 1,488.169,30 SIT s pp v korist upnice
Vele trgovske družbe d.d., Ljubljanska cesta 64, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 1. 2002
Z 01/00028
IZ-3170
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
Z 01/00028, sta bila poslovna prostora v
poslovno stanovanjskem objektu Platiševa
9, Cerkno, v izmeri 35,85 m2 in 62,90 m2,
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stoječem na parceli št. 566/3, k.o. Cerkno, s pripadajočim solastninskim deležem
na skupnih delih in napravah stavbe, v kateri se nahajajo ter fundusu in funkcionalnem
zemljišču, katerega lastnik je dolžnik in zastavitelj Elektronika Laharnar, Darko Laharnar s.p. Močnikova ulica 15, Cerkno, na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene med
Občino Cerkno, Bevkova 9, ki jo zastopa
župan Jurij Kavčič, Laharnar Branko, Bukovski vrh 16, Cerkno in Laharnar Darkom,
Sedejev trg 2, Cerkno, kot prodajalci in
Elektroniko Laharnar, Darkom Laharnarjem,
s.p., Močnikova ul. 15, Cerkno, Klemenom
Zdravkom, Stopnik 30, Cerkno in Lapanja
Klemen Milojko, Stopnik 30, Cerkno, kot
kupci z dne 14. 11. 2001, sestavljeno v
obliki notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova 39, opr. št. SV
646/01, zarubljeni v korist upnice Banke
Vipa d.d., Erjavečva 2, Nova Gorica, v zavarovanje njene denarne terjatve v višini
6,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 10. 1. 2002
Z 255/2001
IZ-3134
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika Bank Austria Creditanstalt
d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne
terjatve dolžnice Indire Škoro, v višini
22.675 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila kredita s pripadki, pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa,
opr. št. Sv 2616/01 z dne 13. 12. 2001, in
sicer na stanovanju št. 34, v izmeri
45,70 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši v
Kamniku, Zikova 7.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 1. 2002
In 74/01
IZ-3160
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upnice Vele Trgovske družbe d.d., Ljubljanska
cesta 64, Domžale, zoper dolžnico Štefico
Gašič, Budičinova ulica 6, Koper, zaradi
izterjave 702.739 SIT, na naroku za rubež
nepremičnine, dne 14. 1. 2002 sklenilo:
zarubi se nepremičnina – stanovanje, v
izmeri 84 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Budičinova ulica št. 6, Koper, ki stoji na parc. št. 791, vl. št. 56, k.o.
Koper. Stanovanje je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-715/93 z dne 1. 10. 1993,
sklenjene med Občino Koper in dolžnico.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničino nepremičnino. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnice, sicer stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.
Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2002

In 2001/01071
IZ-3153
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 2. 10. 2001, opr. št. In 2001/01071,
je bil dne 19. 12. 2001 opravljen rubež
stanovanja, ki ni vknjiženo v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 5, v izmeri
38,88 m2 v Ljubljani, Viška 40, ki je last
dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2001
In 2001/00936
IZ-3171
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 31. 8. 2001, opr. št. In 2001/00936,
je bil dne 21. 11. 2001 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež trisobnega stanovanja št. 3, v izmeri 72,17 m2, na naslovu
Škofjeloška 11, Medvode, last dolžnika Boruta Srebota, Škofjeloška 11, Medvode.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2001
In 2001/00886
IZ-3173
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 8. 2001, opr. št. In 2001/00886,
je bil dne 19. 12. 2001 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,
rubež dvosobnega stanovanja s kabinetom
št. 11, na naslovu Nanoška 34 v Ljubljani,
last dolžnice Kalin Zdenke.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2001
In 2001/01509
IZ-3176
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 3. 10. 2001, opr. št. I 2001/10687,
je bil dne 19. 12. 2001 opravljen v korist
upnika Lora d.o.o., Zaloška c. 163, Ljubljana, zaradi izterjave 169.450,03 SIT s pp,
rubež enosobnega stanovanja, s kletnim
prostorom, v I. nadstropju večstanovanjske
zgradbe na naslovu Agrokombinatska c.
6/b, Ljubljana, last dolžnika Petrović Draga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2001
In 99/00208
IZ-3181
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 26. 5. 1999, opr. št. In 1999/00208
je bil dne 15. 5. 2001 opravljen rubež stanovanja na naslovu Linhartova 9 v Ljubljani,
št. 23, v skupni izmeri 42,31 m2, ki je last
dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2002
In 2001/00055
IZ-3183
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 19. 3. 2001, opr. št. In 2001/00055
je bil dne 23. 1. 2002 opravljen rubež stanovanja, ki ni vpisano v zemljiško knjigo, in
sicer dvosobnega stanovanja v pritličju št.
3, v izmeri okoli 65 m2, v Ljubljani, Maroltova 4, ki je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2002
Z 2001/02022
IZ-3247
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02022 z dne 23. 1. 2002,
sta bila:
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– stanovanje št. 17, v izmeri 56,25 m2,
ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske
hiše v Ljubljani, Trebinjska 12, stoječe na
parc. št. 402/1, k.o. Brinje I, s sorazmernim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, ki je last zastaviteljev, na podlagi
menjalne pogodbe, sklenjene dne 28. 12.
1992 z Darko Korošec iz Ljubljane in
– stanovanje št. 8, v izmeri 76,62 m2, ki
se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše
v Ljubljani, Trebinjska 11, stoječe na parc.
št. 408, 401/2, 401/1, 396/1, 395/1 in
829, vse k.o. Brinje, ter parc. št. 982/1,
k.o. Stožice, s sorazmernim solastninskim
deleem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, ki je last
poroka in plačnika Ilich Iztoka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 14. 11. 1991 s prodajalko Mladinsko knjigo Založbo d.d. Ljubljana,
z dnem 23. 1. 2002 zarubljena v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 77.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002
Z 2001/02217
IZ-3254
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02217, ki ga je dne 24. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju v
izmeri 52,51 m2, v pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Nahlikova 9, s shrambo v
izmeri 1,10 m2, drvarnico v izmeri 0,82 m2
in kletjo v izmeri 2,18 m2, ki stoji na parc.
št. 650, stavbišče v izmeri 98 m 2, vrt v
izmeri 91 m2, vl. št. 728, k.o. Vič, s pripadajočim deležem na funkcionalnem zemljišču, kar vse predstavlja idealni solastniški
delež do 1/2 na tej parceli, h kateremu
pripada tudi sorazmeren solastniški delež
na skupnih prostorih, delih objekta in napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti
in na funkcionalnem zemljišču hiše, ki je
last zastaviteljice, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 10. 12. 2001, overjene dne 10. 12. 2001 pri notarki Metki
Zupančič iz Ljubljane, pod št. OV 4201/01, sklenjene med Marijo Kenk, kot
prodajalko in zastaviteljico kot kupcem, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 450.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002
Z 2001/02209

IZ-3255

Na podlagi sklepa opr. št. Z 2001/02209,
ki ga je dne 24. 1. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na
dvoinpolsobnem stanovanju št. 1, v pritličju
objekta B 9, v izmeri 99,49 m2, na Gasparijevi ulici v Ljubljani, ki mu pripada tudi shramba št. 1 v kleti objekta v izmeri 4,30 m2 ter
parkirni mesti št. 112 in št. 113, v kletni
garaži objekta v območju urejanja CS 7/8
Nove Poljane v Ljubljani, ki je last dolžnika,

Stran

2052 / Št. 19 / 1. 3. 2002

na podlagi prodajne pogodbe št.
9764999964 z dne 24. 12. 1997, overjene dne 16. 3. 1998 pri notarki Dušici Berden iz Ljubljane, pod opr. št. OV 1.099/98, sklenjene med Imos, Združena
industrijska gradbena podjetja d.d. kot prodajalcem in dolžnikom kot kupcem in prodajne pogodbe št. 9964000157 z dne
8. 12. 1999, overjene dne 27. 12. 1999
pri notarju Andreju Škrku iz Ljubljane pod II
št. OV - 453/99, sklenjene med Imos, Investicijske gradnje d.d. kot prodajalcem in dolžnikom kot kupcem ter dveh izjav prodajalca Imos d.d. z dne 16. 11. 2001 in z dne
6. 11. 2001, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,400.000
ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002
Z 2001/02225
IZ-3257
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02225, ki ga je dne 24. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 3, v izmeri
72,13 m2, ki se nahaja v prvi etaži stanovanjske hiše na naslovu Jamova cesta 46,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 783/16, vpisani v vl. št. 1737, k.o. Vič, in obsega kuhinjo v izmeri 33,70 m2, sobo v izmeri
15,80 m2, sobo v izmeri 9,90 m2, predosobo v izmeri 5,50 m2, kopalnico v izmeri
5,30 m2, balkon v izmeri 1,93 m2, klet v
izmeri 3,08 m2, h kateremu pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkconalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je
last zastaviteljic, vsake do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10.
1991, sklenjene med Elektro Ljubljana kot
prodajalcem in Francem Koširjem kot kupcem, aneksa z dne 9. 12. 1991, sklenjenega med Elektro Ljubljana kot prodajalcem in
Francem Koširjem in Barbaro Brenko kot
kupcema, aneksa z dne 23. 11. 2001, sklenjenega med Elektro Ljubljana kot prodajalcem in Marijo Košir in Barbaro Brenko kot
kupcema in pravnomočnega sklepa o dedovanju po pok. Francu Koširju, II D
366/98 z dne 2. 3. 1999, zastavna pravica
v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružncia v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
560.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002
Z 2001/02019
IZ-3262
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02019, ki ga je dne 22. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 8, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Dolenjska 52, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah hiše ter na funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe št. 362-787/91
z dne 15. 11. 1991, sklenjene med njim
kot kupcem ter prodajalko Republiko Slovenijo, zastavna pravica v korist upnice Ban-
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ke Celje d.d. Glavne podružnice Ljubljana,
Trdinova 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2002
In 2001/00680
IZ-3266
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 12. 9. 2001, opr. št. In 2001/00680
in In 2001/00793, je bil dne 15. 1. 2002
opravljen rubež nepremičnine stanovanja, v
izmeri 87,74 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Poljanska c. 20c, Ljubljana, ki je last dolžnice
Pesek Zora Ane.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2002
Z 2001/02250
IZ-3267
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02250, ki ga je dne 24. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 3 v tlorisni
izmeri 66,21 m2, v 1. nadstropju, vhod A1,
stanovanjskega objekta na Kolarjevi ulici 61
v Ljubljani, s pripadajočo kletno shrambo
št. 3, na parc. št. 771/2, parc. št. 771/1,
parc. št. 771/3, parc. št. 772/1, parc. št.
770/1, parc. št. 22/2, parc. št. 22/3, parc.
št. 770/3, parc. št. 26/4 in parc. št. 21/4,
vse vpisane v vl. št. 2732, k.o. Bežigrad, ki
je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. A1/3-661 z dne 14. 8. 2001,
sklenjene z LIZ - Inženiring, podjetje za pripravo in izvedbo investicij d.d., Vurnikova 2,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.438 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2002
Z 2001/02227
IZ-3268
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02227, ki ga je dne 23. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 9, v II.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
objekt B 55 na naslovu Chengdujska c. 6, ki
je grajen na parc. št. 1530/4, 1530/3,
1530/2, 1046/4, 1046/3, 1046/1,
1046/2, 1047/6, 1018/2, 1019/2,
1045/3, 1045/7, 1044/2, 1044/3,
1045/4 in je sedaj locirano na parc. št. 1042
in 1043, vse vl. št. 732, k.o. Slape ter obsega tri sobe, kuhinjo, sanitarije, hodnik, balkon in druge prostore v skupni izmeri 78,17
m2 in mu pripada tudi sorazmerni solastniški
delež na skupnih prostorih, delih objekta in
napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je last dolžnikov, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 16. 11. 2001, overjene dne 16. 11.
2001 pri notarju Borisu Lepši iz Ljubljane,
pod št. OV - 3847/01, sklenjene med Markom Štrovsom in Kristino Štrovs kot prodajalcema in dolžnikoma kot kupcema, zastavna
pravica v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 642.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2002

Z 2001/02219
IZ-3269
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02219, ki ga je dne 23. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
7, v 2. nadstropju, s kletjo, v Ljubljani,
Ilirska 6, na parc. št. 3542, k.o. Tabor,
kateremu pripada sorazmeren delež na
skupnih prostorih, delih in napravah stavbe in funkcionalnem zemljišču, ki je last
zastaviteljev, vsakega do 1/2, na podlagi
pogodbe o odplačnem prenosu pravice
trajnega razpolaganja, uporabe in uprave
na posameznih delih stavbe, sklenjeno
med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Center, v redni likvidaciji, Kersnikova
6, Ljubljana in Zavarovalno skupnostjo SRS
Ljubljana, Miklošičeva c., Ljubljana, št.
05/3-36/78-160 in kupoprodajne pogodbe z dne 30. 4. 1986, sklenjene med prodajalko Zavarovalno skupnostjo Triglav, Delovna skupnost skupnih služb, Miklošičeva
19, Ljubljana in kupcem Cirilom Štularjem
in Vando Štular, Ilirska 6, Ljubljana ter sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II D 806/96 z dne 15. 4.
1997, s prepovedjo obremenitve in odtujitve, zastavna pravica v korist upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper - Capodistria, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2002
In 2001/01176
IZ-3272
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 15. 10. 2001, opr. št. In
2001/01176, je bil dne 29. 1. 2002
opravljen rubež stanovanja, št. 7, v izmeri
82,40 m2, ki se nahaja v večstanovanjski
hiši na naslovu Ulica Lily Novy 33, Ljubljana, ki je last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2002
Z 2001/02226
IZ-3273
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02226, ki ga je dne 24. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
5-2-1, v izmeri 84,39 m2, s kletnim prostorom v izmeri 2,92 m 2, in parkirnim mestom v kletni garaži v trgovsko poslovnem
stanovanjskem objektu B in C – Zeleni
dvor v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
2234/8, k.o. Bežigrad in parc. št.
1419/7, 1419/8, 1419/3, 1419/4,
1419/5, 1419/9, 1419/6 in 1421/12,
vse k.o. Zelena jama in se nahaja v petem
stopnišču v drugem nadstropju navede
stavbe, ki je last dolžnice Mojce Žitko, na
podlagi prodajne pogodbe št. 579/2001
z dne 10. 12. 2001, overjene dne 11. 12.
2001 pri notarki Nadi Kumar iz Ljubljane,
pod opr. št. I OV - 4553/01, sklenjene s
Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar d.d., kot prodajalcem in dolžnico kot
kupcem, zastavna pravica v koristupnika
Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 505.000
ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002
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Z 2001/02110
IZ-3275
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02110, ki ga je dne 22. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v pritličju objekta A3, med osjo A3 in B3, v skupni
izmeri 80 m2 v Ljubljani - Bežigrad, ki stoji
na parc. št. 119, 120, 121, 122/1, 133 in
134, vse k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 10. 2001 sklenjene med prodajalcema
Natašo in Iztokom Retelj, obema stanujočima Juvanova 23, Ljubljana in dolžnikom kot
kupcem, zastavna pravica v korist upnice
Banke Domžale d.d. bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2002
Z 2001/01442
IZ-3277
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01442 z dne 24. 1. 2002,
so bili
– poslovni prostori v I. in II. nadstropju in
sobe št. 404a in 405, v četrtem nadstropju
poslovno garažne hiše, ki stoji na parc. št.
106/24, k.o. Tabor, ki je last dolžnika, na
podlagi pogodbe o neodplačanem prenosu
nepremičnin, sklenjeno med Kompas International, turistična in trgovska delniška družba d.d., Ljubljana, Pražakova 4, kot prenosnikom in dolžnikom kot prevzemnikom in
– pisarniški poslovni prostori v celotnem
V. nadstropju v neto izmeri 268 m2 in soba
617, v VI. nadstropju, v neto izmeri 150 m2,
vse skupaj v neto izmeri 418 m2, kar s
pripadajočimi terasami, skupnimi prostori in
narpavami ter pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem v bruto izmeri znaša 918,45 m2,
vse v poslovno-parkirni hiuši PPH, hiša na
Pražakvi 4, ki stoji na parc. št. 106/24, k.o.
Tabor, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 1. 2000, sklenjeno med Kompas International d.d., Ljubljana, Pražakova 4, kot prodajalcem in dolžnikom kot kupcem,
z dnem 24. 1. 2002 zarubljeni v korist
upnice Abanke d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 639.115 EUR in 232.900 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002
Z 2001/02118
IZ-3278
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02118, ki ga je dne 24. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
2, z dvema kabinetoma v I. nadstropju, v
izmeri 105,60 m2 ter parkirnim mestom št.
A 2/II, ki se nahaja v stanovanjsko-poslovnem objektu s podzemnimi parkirišči in javnim zakloniščem ob Moša Pijadevi ulici v
zazidalnem kareju CO 5/1, stoječem na
parc. št. 202/1, 536/11, 202/2, 202/3,
121/8, 121/9, 121/2, 200, 198/3,
121/1 in 121/7, k.o. Tabor, ki je last zastaviteljev, na podlagi prodajne pogodbe št.
129/89 z dne 30. 1. 1989, overjene pri
Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enota v Ljubljani, pod OV 684/89 in na parkirnem mestu št. 71, v prvi kleti objekta ob Moša Pija-

devi ulici v Ljubljani, lociranem v zazidalnem
kareju CO-5/1, ki je last zastaviteljev, na
podlagi prodajne pogodbe št. 141/89-IG/6
z dne 8. 6. 1989, sklenjene s prodajalcem
Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o.,
Grosuplje, zastavna pravica v korist upnice
Banke Vipa d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
70,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002
Z 2001/01673
IZ-3282
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01673, ki ga je dne 1. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju št. 31, v izmeri
82,42 m2, v III. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Preglov trg 10, stoječega
na parc. št. 1158, 1155/1, 1161, 1162/1,
1160/4 in 1159/1, vse k.o. Moste in na
parc. št. 1052/5, k.o. Fužine ter na garaži v
izmeri 13,12 m2 v objektu GT 2/2 soseska
MS5, 2 Fužine, Preglov trg, Ljubljana, na
parc. št. 1139, 1147, 1154/1, 1155/2,
1155/1 in 1148, vse k.o. Moste, ki je last
zastaviteljev, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 6. 1999, sklenjene med
Teodoro in Lucijanom Podkrajškom kot prodajalcema in zastaviteljema kot kupcema,
zastavna pravica v korist upnice Banke Celje d.d. Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002
Z 2001/01052
IZ-3284
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01052, ki ga je dne 31. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na lokalu št. 1.08 (205) in 1.09
(206), v pritličju Trgovskega centra Tangram, s skupno površino v izmeri 70,20 m2,
s pripadajočim solastniškim deležem poslovne stavbe, vpisane na vl. št. 1236, parc.
št. 1228/2, k.o. Moste, ki je last zastaviteljev do idealnih 21865/493000-ink nepremičnine, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 002-3-205-206 z dne 29. 12. 1997
in aneksa h kupoprodajni pogodbi št.
002-03-205-206 z dne 21. 1. 1999, sklenjenih z družbo PTS d.o.o. Ljubljana, Šmartinska c. 152 R in družbo Cupola d.o.o.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, kot prodajalcema in zastaviteljema kot kupcema, zastavna pravica v korist upnice Banke Domžale d.d., Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
40,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002
Z 2001/01692
IZ-3286
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01692, ki ga je dne 1. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 31/II,
v izmeri 39,77 m2, v stanovanjski soseski
S-II, v II. nadstropju zgradbe na Riharjevi 30
v Ljubljani, na parc. št. 248/6, k.o. Trnovsko predmestje, vključno s solastninsko pravico na skupnih delih in napravah objekta
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ter funkcionalnem in stavbnem zemljišču, ki
je last dolžnika Klemenšek Viljema, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 6.
2001, sklenjene s prodajako Sončiko Katarino Lorenci iz Ljubljane, Slovenska cesta
15, s prepovedjo odtujitve in obremenitve
nepremičnine ter z zaznambo izvršljivosti terjatve, zastavna pravica v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper - Capodistria, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2002
Z 2001/01224
IZ-3288
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01224, ki ga je dne 1. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 311,
v III. nadstropju, v izmeri 47,08 m 2, v Ljubljani na Brilejevi 14, v stavbi stoječi na parc.
št. 131/3, k.o. Dravlje, ki je last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 486-2/92, sklenjene
dne 3. 7. 1992 med zastaviteljico kot kupcem in Mestom Ljubljana kot prodajalcem
ter na trgovskem lokalu št. 6, v pritličju stanovanjskega bloka B-11 v Ljubljani, Brilejeva 14, ki se nahaja na parc. št. 131/1, k.o.
Dravlje, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 1. 8.
2000 med dolžnikom kot kupcem in Mladenovič Viltonom kot prodajalcem, s prepovedjo obremenitve in odsvojitve nepremičnine
ter z zaznambo izvršljivosti terjatve, zastavna pravica v korist upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,900.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2002
Z 2001/01500
IZ-3289
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01500, ki ga je dne 31. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 6, v pritličju/stopnišče - 3 bloka B2,
v izmeri 69,95 m2, z enako oštevilčeno
shrambo v suterenu/stopnišče - 3 objekta
B2 ter pergolo in atrijem v izmeri 58 m 2, ki
se nahaja v soseski VS-3/2, Viško polje v
Občini Ljubljana Vič-Rudnik, ki je last zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe z dne
14. 11. 1986 in dodatka z dne 11. 8. 1987,
sklenjena med družbo Gradbeno podjetje
Grosuplje, n.sol.o., Taborska c. 13, Grosuplje, kot prodajalcem in zastaviteljem kot
kupcem, s prepovedjo obremenitve in odtujitve zastavljene nepremičnine, zastavna pravica v korist upnika Hypo Alpe Adria Bank
d.d., Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
21,420.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002
Z 2001/01705
IZ-3291
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01705, ki ga je dne 1. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru z oznako V
C 149/P, pritličje JV, v izmeri 110,28 m2 in
skaldišče/WC št. V C 149/K, klet JV, v
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izmeri 53,76 m 2, na naslovu Celovška
149, Ljubljana, pri čemer je označba prostorov skladna z izdelanim etažnim načrtom, ki je bil dne 17. 4. 1998 posredovan
na zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v
Ljubljani (nerešena plomba E 7708/98),
skupaj s solastniškim deležem na skupnih
delih in napravah stanovanjskega bloka in
funkcionalnem zemljišču na parc. št.
620/35, k.o. Zgornja Šiška, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 6. 2001 med prodajalcem
Line Brezovec & Partnerji, d.n.o., Ljubljana in dolžnikom kot kupcem, s prepovedjo
obremenitve in odsvojitve nepremičnine ter
z zaznambo izvršljivosti terjatve, zastavna
pravica v korist upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
18,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002
Z 2001/01049
IZ-3138
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/01049 z dne
24. 1. 2002, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 19, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe v Rušah, Ul. Ruške čete
9, stoječe na parc. št. 605, pripisani v vl.
št. 1035, k.o. Ruše, v skupni izmeri
61,15 m2, od tega s pripadajočim kletnim
prostorom (shrambo) v površini 0,82 m2 in
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, ki je last Suzane Kojc in
Bojana Pörša, za vsakega 1/2 celote, dne
24. 1. 2002 na naroku zarubljena v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 17.950,19 EUR (247.000 ATS) v
tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2002
Z 2001/01000
IZ-3161
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 948/01 z dne 14. 11. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/01000 z dne 24. 1. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovnega prostora - lokala v
izmeri 37,30 m2, v pritličju objekta A Nova
vas 1, v lameli 4, v Mariboru, Ulica Staneta
Severja 9b, ki stoji na parc. št. 1621/1,
k.o. Spodnje Radvanje, ki je last dolžnice-zastaviteljice in zastavitelja, Cvetke in
Avgusta Hedžet, na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 19. 11. 2001, sklenjene s prodajalcem SGP Stavbar Visoke gradnje
d.o.o. - v stečaju, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Raiffeisenbank Leibnitz,
reg.Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, v višini 50.871 EUR s pp, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2002
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Z 2001/00974
IZ-3162
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00974 z dne
22. 1. 2002, je bila ustanovljena zastavna
pravica na nepremičnini, ki obsega trisobno
stanovanje št. 165, v izmeri 68,59 m2, v VII.
nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, v Prušnikovi ul. 44, ki je do celote last
Petre Mesarec, dne 22. 1. 2002 na naroku
zarubljena v korist upnice Krekove banke
d.d. Maribor, Slomškov trg 18, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,700.000 SIT
s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 1. 2002
Z 2001/00722
IZ-3167
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00722 z dne
24. 1. 2002, je bila ustanovljena na:
– enosobnem stanovanju št. 5, ki obsega dnevno sobo s kuhinjo, spalnico, kopalnico, predprostor, WC v izmeri 55,50 m2,
kletno shrambo v velikosti 2,20 m2, skupaj
torej 57,70 m2, v drugem nadstropju levo v
stanovanjski hiši, Cankarjeva ul. 18, Maribor, ki stoji na parc. št. 1012/2, k.o. Maribor grad, in
– trisobnem stanovanju št. 6, ki obsega
dnevno sobo s kuhinjo, tri spalnice, kopalnico, predprostor, WC v izmeri 101,50 m2,
kletno shrambo v velikosti 2,90 m2 in balkon 1,50 m2, skupaj torej 105,90 m2, v
drugem nadstropju desno v stanovanjski
hiši, Cankarjeva ulica 18, Maribor, ki stoji
na parc. št. 1012/2, k.o. Maribor grad, ki
je last zastaviteljev, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 5/2000 z dne 10. 11.
2000, in kupoprodajne pogodbe št.
8/2001 z dne 8. 8. 2001, zastavna pravica v korist upnika, za zavarovanje denarne
terjatve
v
višini
260.000
DEM
(132.935,88 EUR) v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2002
Z 2001/01097
IZ-3185
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/01097 z dne
29. 1. 2002, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 21, v izmeri 45,46 m2, v
stanovanjskem objektu Metelkova ul. 7, v
Mariboru, ki je last Radmile Milošević do
celote, dne 29. 1. 2002 na naroku zarubljena v korist upnice Probanke d.d., Gosposka 23, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,650.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 1. 2002
Z 2001/00654
IZ-3261
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV
430/01 z dne 19. 7. 2001, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/00654 z dne
19. 12. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobnega stanovanja št. 12, v izmeri 59,97 m2
v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta v Hočah, Pivola 9, ki je vpisan v zemljiški knjigi tukajšnjega sodišča na parc. št.

201/18, vlož. št. 143, k.o. Pivola, in je last
dolžnice-zastaviteljice, na osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7. 2001, v zavarovanje denarne terjatve upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, v višini
4,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2002
Z 8/2002
IZ-3177
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.
Z 8/2002, ki ga je dne 24. 1. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo in ki je v lasti dolžnika in
zastavnega dolžnika, ki jo je pridobil dolžnik
in zastavni dolžnik po prodajni pogodbi št.
112850/98 z dne 9. 4. 1998, sklenjeni
med ABC Pomurka International d.d. Murska Sobota, Lendavska 11, kot prodajalcem in Kekec, Proizvodno trgovsko podjetje Murska Sobota, d.o.o., Lendavska 19/a,
Murska Sobota, kot kupcem. Poslovni prostor se nahaja v Murski Soboti, stoji pa na
parc. št. 1255, 1256, 1260, 1261, 1262,
1263, 1266, 1267/1, 1264, 1265, 1272
in 1274, k.o. Murska Sobota, v izmeri
42,95 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
prej navedenega objekta s solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
kot pravna naslednica Pomurske banke d.d.
Murska Sobota, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Murska Sobota, Trg zmage
7 za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 1. 2002
Z 9/2002
IZ-3309
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.
Z 9/2002, ki ga je dne 5. 2. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na nepremičnini, ki je bila last
zastavnih dolžnikov Slavic Antona in Slavic
Sanje, oba Murska Sobota, Lendavska
37/c, in ki ni vpisana v zemljiško knjigo in ki
sta jo zastavna dolžnika pridobila po kupni
pogodbi št. 388/93 z dne 16. 6. 1993 in
aneksom h kupoprodajni pogodbi št.
388/93 z dne 16. 6. 1993, sestavljen dne
22. 5. 2001, sedaj po kupoprodajni pogodbi z dne 16. 1. 2002, sklenjeni med
prodajalcema Slavic Antonom in Slavic Sanjo, oba Murska Sobota, Lendavska 37/c
in kupko Krenos Brigito, Černelavci, Ledavska 26, kar je v naravi stanovanje št. 10, v
stanovanjski hiši št. 37/c, v Lendavski ulici
v Murski Soboti in obsega dnevno sobo,
spalnico, kuhinjo, kopalnico, predsobo, ložo in klet, v skupni izmeri 56,32 m2, s solastniškim deležem na skupnih prostorih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču poslovno garažnega objekta, zatavna pravica v
korist upnika Volksbank Südburgenland, registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, 7400 Oberwart, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.500
EUR, kar na dan 16. 1. 2002 znaša
6,325.110,40 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 2. 2002
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Z 115/2001
IZ-3142
Na podlagi sklepa opr. št. Z 115/2001,
ki ga je dne 11. 1. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na dvosobnem stanovanju št. 3, v izmeri
48 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše Soška c. 6, Solkan, stoječa
na parc. št. 2444, k.o. Solkan, v elaboratu
etažne lastnine, označeno z zeleno barvo in
s pripadajočimi skupnimi prostori, v elaboratu označeni z oranžno barvo, ki ga je dolžnica pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcema Slavkom
Širca in Mojco Rupnik Širca z dne 4. 9.
2001, overjene pri notarki Lavri Čermelj iz
Ajdovščine, ki je last dolžnice Martine Arčon, Arčoni 20, Renče, zastavna pravica v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Področje Nova Gorica, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 1. 2002
Z 124/2001
IZ-3187
Na podlagi sklepa opr. št. Z 124/2001,
ki ga je dne 25. 1. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru št. 16, s površino
24,30 m2, ki se nahaja v pritličju objekta,
stoječega na parc. št. 632/7, k.o. Nova
Gorica, ki ga je dolžnik pridobil na podlagi
kupne pogodbe, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarke Zdenke Gustinčič iz
Nove Gorice, opr. št. Sv 270/99 z dne
7. 5. 1999 od prodajalca Žgavc Marjana iz
Šempetra pri Gorici, V mlinu 27, ki je v
celoti last dolžnika Eniac Računalniški inženiring in trgovina d.o.o., Bratov Hvalič 85,
Nova Gorica, zastavna pravica v korist upnice Nove KBM d.d., Področje Nova Gorica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 1. 2002
Z 123/2001
IZ-3190
Na podlagi sklepa opr. št. Z 123/2001,
ki ga je dne 25. 1. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru v večstanovanjski
hiši na Dobrovem, Trg 25. maja 15, ki meri
skupno 60,28 m2, in sicer poslovalnica v
izmeri 33,50 m2, skladišče 21,09 m2, hodnik 3,97 m2 in WC 1,72 m2, ki stoji na
parc. št. 1986/3, k.o. Biljana, ki ga je dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 25/1587 z dne 3. 9. 2001, sklenjene s prodajalcem Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. Nova Gorica, ki je v celoti last
dolžnice Benedetič Neve s.p., Princeska,
Vipolže 60, Dobrovo, zastavna pravica v korist upnice Nove KBM d.d., Področje Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,721.006,20 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 1. 2002
Z 2001/00132
IZ-1113
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00132, ki ga je dne 20. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na stanovanju št. 2, v sta-

novanjski hiši Javornik 24, Ravne na Koroškem, na parc. št. 97/8, pripisano pri vl. št.
744, k.o. Ravne, v skupni izmeri 80,94 m2,
ki obsega kuhinjo v izmeri 13,13 m2, sobo
v izmeri 17,86 m2, sobo v izmeri 11,70 m2,
sobo v izmeri 14,15 m2, hodnik v izmeri
10,95 m2, WC v izmeri 2,02 m2, kopalnico
v izmeri 3,87 m2, balkon oziroma teraso v
izmeri 3,78 m2 in klet v izmeri 3,48 m2, ki je
last do celote dolžnice Rahele Medic, rojene 16. 4. 1956, stanujoče last do celote
dolžnice Rahele Medic, rojene 16. 4. 1956,
stanujoče Javornik 24, Reavne na Koroškem, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, št. 25A/91 z dne 14. 6.
1993, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Ravne na Koroškem, Prežihova 7 in kupko Rahlelo Lešnik,
stanujočo Javornik 24, Ravne na Koroškem,
zastavna pravica v korist upnika RS Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada Maribor, izpostava Ravne na
Koroškem, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 1,602.358 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 12. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

Št.

19 / 1. 3. 2002 / Stran 2055

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 1004/
2001 - IV, dokler tožena stranka ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2002
I 2001/04522
SR-3211
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Lajevec, v izvršilni zadevi upnice Hodžič Fate, Čaplje 57, Sanski Most,
BiH, ki jo zastopa Kazić Dursum, Sestranska vas 60, Gorenja vas, zoper dolžnika
Kazić Šefika, Čaplje 57, Sanski Most, BiH,
zaradi izterjave preživnine s pp, dne 14. 12.
2001 sklenilo:
dolžniku Kazić Šefiku, Sanski Most, BiH,
se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2001

II P 222/98
SR-1133
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Saši Doganu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Emona Merkur d.d., Šmartinska
130, Ljubljana, ki jo zastopa Slava Alič, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko Cirila Klemenčiča, Nusdorfejeva 3, Ljubljana,
oziroma Ulica Goce Delčeve 35, Ljubljana,
oziroma sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 114.657,50 SIT s pp, dne 8. 1.
2002 sklenilo:
toženi stranki Cirilu Klemenčiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Marjan Šnajder, Mlinska
pot 3, Ljubljana, ki bo zastopal toženo
stranko v postopku zaradi plačila
114.657,50 SIT.
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 8. 1. 2002

I P 125/92
SR-3213
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Litostroj Holding d.d.,
v stečaju, Litostrojska 40, Ljubljana, ki jo
zastopajo Tatjana Ivić, Peter Pavlič in Slavko Pukšič, odvetniki iz Ljubljane, proti toženi stranki Aličić Ibrahimu, Brilejeva 22, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
izpraznitve stanovanja, dne 18. 1. 2002
sklenilo:
toženi stranki Aličić Ibrahimu, neznanega prebivališča, se v zadevi opr. št. I P
125/92 postavi začasni zastopnik, odvetnik Breznik Dejan, Obrežna steza 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal 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 18. 1. 2002

P 1004/2001
SR-3210
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Darje Bricelj, Saveljska c. 123, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Suzana Gale Robežnik, iz Ljubljane, proti toženi stranki Tiborju Briclju, Primožičeva
ul. 44, Ljubljana, trenutno neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, sklenilo:
na podlagi 5. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
(Uradni list RS, št. 26/99 - v nadaljevanju:
ZPP) se toženi stranki Tiborju Briclju postavi
začasni zastopnik, odvetnik Andrej Žabjek,
Tavčarjeva 10, Ljubljana.

P 138/95
SR-3217
Okrožno sodišče na Ptuju je v skladu s 5.
točko drugega odstavka 82. člena ZPP, v
zvezi s prvim odstavkom 82. člena ZPP, drugotoženi stranki Blažu Kudeljnjaku, Višnjica
Gornja 19, Donja Višnjica, Hrvatska, postavilo
v pravdnem postopku, ki se vodi pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod opr. št. P 138/95,
med tožečo stranko Albinom Štruclom, Tržec
11, Videm pri Ptuju, ki ga zastopa pooblaščenka odvetnica Slavka Grabrovec-Junger iz
Ptuja, zoper prvotoženo stranko Zavarovalnico Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor in
drugotoženo stranko Blaža Kudeljnjaka, Višnjica Gornja 19, Donja Višnjica, zaradi plačila
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odškodninske rente in bodoče rente, začasnega zastopnika Stanislava Klemenčiča, odvetnika iz Ptuja, Vodnikova 2, Ptuj. Začasni
zastopnik drugotožene stranke odvetnik Stanislav Klemenčič bo zastopal toženo stranko
Blaža Kudeljnjaka v pravdnem postopku, ki se
vodi pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod opr.
št. P 138/95, vse do takrat, dokler ne bo
tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil
pred Okrožnim sodiščem na Ptuju v predmetni pravdni zadevi oziroma dokler ne bo organ,
pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je
toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 1. 2002
I 693/99
SR-3193
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnice Zavarovalnice Triglav d.d., OE Krško, Trg Matije Gubca 1, Krško, ki jo zastopa odv. družba Vidmar, Šribar in drugi, Brežice, CPB 43, zoper dolžnika Bedrač Milana, Florjanska ulica 87, Sevnica, zaradi izterjave 274.177,90 SIT s pp, dne 23. 1.
2002, v skladu z 82. členom Zakona o
pravdnem postopku in 15. členom Zakona
o izvršilnem postopku sklenilo:
dolžniku Bedrač Milanu, Florjanska ulica
87, Sevnica, se postavi začasni zastopnik,
odvetnik Adam Molan, Cesta krških žrtev 9,
Krško.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem postoku zastopal dolžnika,
dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo center za socialno delo sporočil, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 1. 2002
I 492/2001
SR-3194
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnice Zavarovalnice Triglav d.d., OE Krško, Trg Matije Gubca 1, Krško, ki jo zastopa odv. družba Vidmar, Šribar in drugi, Brežice, CPB 43, zoper dolžnika Andreja Marca, Naselje heroja Maroka 24, Sevnica, zaradi izterjave 360.156,30 SIT s pp, dne
23. 1. 2002, v skladu z 82. členom Zakona
o pravdnem postopku in 15. členom Zakona o izvršilnem postopku sklenilo:
dolžniku Andreju Marcu, nazadnje stanujočemu Naselje heroja Maroka 24, Sevnica,
se postavi začasni zastopnik, odvetnik Branko Rožman, Cesta prvih borcev 43, Brežice.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem postopku zastopal dolžnika,
dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo center za socialno delo sporočil, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 1. 2002

Oklici dedičem
D 109/98
OD-3225
V zapuščinski zadevi po pokojni Markič
Angeli, roj. 17. 5. 1924, državljanki RS,
vdovi, umrli 1. 2. 1998, nazadnje stanujoči
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Mala Loka 14, bi prišel v poštev za dedovanje tudi njen sin Us Franc, ki živi na neznanem naslovu nekje v Nemčiji.
Sodišče poziva dediča neznanega naslova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica, prijavi sodišču kot dedič, ker
bo po poteku oklicnega roka sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 1. 2002
D 12/99
OD-3320
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Vesel Mariji, roj. Poje,
hčerki Antona, roj. 19. 1. 1879, državljanki
bivše FLRJ, nazadnje stanujoči v Lazcu 13,
umrli 13. 6. 1956 ravno tam, in sicer glede
njenega denacionaliziranega nepremičnega
premoženja.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona
bi prišli tudi zap. otroci Vesel Franc, Vesel
Edvard in Vesel Anton oziroma njihovi potomci. Vendar pa sodišču ni znano niti to, ali so
zapustnični otroci še živi, niti kdo so njihovi
potomci in kje stanujejo. Zato sodišče poziva
Vesel Franca, Vesel Edvarda in Vesel Antona
oziroma njihove potomce, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni
deski tukajšnjega sodišča zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče zadevo zaključilo v
skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 10. 1. 2002

Oklici pogrešanih
N 5/2001
PO-3322
Za Ujčič Jožefa roj. 16. februarja 1890,
materi Ujčič Heleni in očetu Ujčič Gregorju,
na Velikem brdu, nazadnje stanujoč na Velikem brdu 4, pogrešan kot vojak I. svetovne
vojne v Rusiji, vendar pa o njegovi smrti
listinskega dokaza ni, se poziva vse tiste, ki
vedo karkoli povedati o življenju ali smrti
Ujčič Jožefa, da v roku treh mesecev to
sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan iz
Zabič 30/b, ker se bo po izteku tega roka
dokazoval čas smrti umrlega.
Predlagateljica je Ujčič Marija iz Velikega brda 41, 6254 Jelšane.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 2. 2002
N 1/2002
PO-3219
Albert Kutnjak, rojen 29. 3. 1929, nazadnje stanujoč v Kanadi, se pogreša od
leta 1983.
Predlagateljica je Martinec Dragica, Šafarsko 37, ki jo zastopa odv. Ciril Logar.
Skrbnica je Metka Šmelc, roj. 22. 3.
1971, Boreci 44/a.
Priglasitveni rok je 3 mesece.
Za imenovanega se uvaja postopek za
razglasitev za mrtvega, ter se poziva pogrešanec, da se javi, kakor vsakdo, ki o njem
kaj ve, da to sporoči sodišču, skrbniku ali
predlagatelju. Po poteku tega roka se bo
odločilo o predlogu.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 25. 1. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
KRANJ
Srg 3260/2001
Rg-3233
Družba Mikom, trgovsko podjetje z
mešanim blagom d.o.o. Škofja Loka, s
sedežem v Škofji Loki, Pod Plevno 42,
vpisana na reg. vl. št. 1/582/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo.
Zoper sklep družbenika 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 18. 1. 2002
Srg 354/2002
Rg-3235
Družba Trion, proizvodnja in trgovina
usnjenih in tekstilnih izdelkov, d.o.o., s
sedežem Ljubno 120, Podnart, vpisana
na reg. vl. št. 1/1005/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Šolar
Sandi, Ljubno 120, 4244 Podnart.
Zoper sklep družbenika 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 21. 1. 2002
Srg 440/2002
Rg-3313
Družba Amika, posredništvo in storitve, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju, Ul.
Draga Brezarja 16, vpisana na reg. vl. št.
1/5791/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Jereb Irena Merija, Kranj, Ul. Draga Brezarja 16.
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 7. 2. 2002

LJUBLJANA
Srg 00707/2002
Rg-4256
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni
sodnici Mariji Mächtig v zvezi s predlogom predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Naomi, trgovina in drogerija
d.o.o., Ljubljana, Nove Fužine 45, objavlja sklep:
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Naomi, trgovina in drogerija d.o.o.,
Ljubljana, Nove Fužine 45, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 15. 1. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Patzelt Andreja in Patzelt
Damijan, oba Ljubljana, Jakčeva 21, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese na oba
ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

NOVA GORICA
Srg 126/2002
Rg-3230
Družba RA-BI, Podjetje za računovodske storitve in špedicijo d.o.o., Idrija, s
sedežem Grilčeva 24, Idrija, vpisane pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2987-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 16. 1. 2002.
Ustanoviteljica družbe je Bevk Nada,
Grilčeva 24, Idrija, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 1. 2002

NOVO MESTO
Srg 12/2002
Rg-3237
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Kovil, proizvodnja in trgovina, Vinica d.o.o., Vinica, Golek 1b, objavlja sklep:
družba Kovil, proizvodnja in trgovina,
Vinica d.o.o., Vinica, Golek 1b, vpisana
na reg. vl. št. 1-2724/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Ivan Lakner in Rahela
Lakner, oba Vinica, Golek 1b, z ustanovitvenim kapitalom 2,211.664 SIT, ki prevze-
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mata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
2,211.664 SIT v celoti prenese na ustanovitelja v sorazmerju z vloženima deležema.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 1. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Agnič Jože, Desinec 1/b, Črnomelj, priglasitveni list, opravilna št. 05-0475/95.
gnz-79996
Babnik Vida, Lanišče 40, Škofljica, priglasitveni list, opravilna št. 28-2495/97,
matična št. 1084917, izdan dne 1. 4.
1997. gnj-80437
Berce Borut, Budanje 25, Vipava,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 050063/1476/01-11/99, izdana dne
29. 2. 1996. gns-79853
Bračika Ana, Jedinščica 47, Novo mesto,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 038/2377-99, izdan dne 20. 4. 1999.
gnb-80020
Culetto Milan, Račica 42, Loka pri Zidanem Mostu, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. št. 038566/0477/00-57/1995 in
reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana
dne 6. 3. 1995. gnj-80066
Debeljak Peter, Zakriž 37, Idrija, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 052450/1066/01-21/1997. gnx-80398
EUROEXPRESS – Banko Uvan s.p.,
Rečica 25, Šmartno ob Paki, odločbo o
obrtnem
dovoljenju,
št.
št. 019936/0059/00-69/1995 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995.
gnw-80078
Fičur David, Obala 120, Portorož – Portorose,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 40-1733/00, izdan dne 12. 4. 2000.
gns-79903
Fortuna Branko, Gregorčičeva 7, Šmarje,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 63990190. gnj-80170
Fujs Anton, Motovilci 53, Grad, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 000937/1166/00-46/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gne-79917
Goručan Angela s.p., Radomeljska 18,
Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 001667/1549/01-25/1999. gnc-80069
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Hajdinjak Branko, Cesta dr. Tineta Zajca 15, Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 053187/1404/001-25/1997,
izdana dne 22. 7. 1997. gnw-80074
Jenko Boris s.p., Vanganel 50, Koper
– Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 016969/1230/00-27/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gni-80363
Koren Karlina s.p., Plave, Deskle,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 003739/1391/01-47/2000, izdana
dne 25. 10. 2000. gnm-79934
Krevs Anton, Grmičeva 10, Kranj,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 026224/0227/00-28/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnq-80255
Križanič Marjan, Prvačina 179, Prvačina,
obrtno
dovoljenje,
št. 002956/3138/01-47/1995102, izdano dne 23. 11. 1995. gnd-80093
Kropivšek Hilarija, Loke 3, Izlake, priglasitveni list, opravilna št. 61-0364/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnj-80162
Matjašič Peter, Podvinci 39/b, Ptuj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
045538/0606/00-52/1995. gnh-80114
Pal Dragica, Draženci 9/b, Ptuj, obrtno
dovoljenje, št. 046147/1415/00-52/1995.
gnw-80249
Petek Maks, Godič 82/a, Stahovica,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 041203/0999/00-25/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gng-79915
Petek Vincenc, Križ 24/a, Kamnik,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 313-67/84-4531,
izdana
dne
28. 5. 1984. gng-80269
Podjed Peter, Godič 68/d, Stahovica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
št. 040590/0047/00-25/1995 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995.
gnr-80058
Prosenjak Elvis, Borštnikova 37, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064-4145/95, izdan dne 1. 8. 1995.
gnn-79883
Puhov Slavko, Ul. generala Levičnika 60/a,
Koper – Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 017237/1632/00-27/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnw-80174
Stiperski Nada, Tovarniška 28, Lesce,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 014396/1061/1995. gnw-80049
Stopinšek Milena, Žibernik 44, Rogaška Slatina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 063169/1122/01-64/1996, izdana dne 18. 3. 1996. gnk-79986
Vidmar Matjaž s.p., Lesno Brdo 49/c,
Vrhnika, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 009401/044/02-70/2001,
izdana
dne 29. 3. 2001. gnx-80173
Vohar Uroš s.p., Ulica Ruške čete 16,
Ruše,
obrtno
dovoljenje,
št. 066335/1071/01-78/2000, izdano
dne 30. 6. 2000. gng-80265
Zorman Betka, Zbilje 16, Medvode, obrtno
dovoljenje, št. 032675/0280/00-37/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnt-80002
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Zupančič Jože Mizarstvo s.p., Sevno
120, Novo mesto, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 012004/0744/00-48/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnf-80316
Žlahtič Miran, Zagrebška cesta 54, Ptuj,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 045131, izdana dne 6. 3. 1995.
gnj-79862

Potne listine
Adamlje Andrej, Polje pri Vodicah 12,
Vodice, potni list, št. CA 34060, izdala UE
Ljubljana. gnz-80221
Bajc Dušana, Kromberk, Ul. bratov Hvalič 20, Nova Gorica, potni list, št. AA
350750, izdala UE Nova Gorica.
gnh-80439
Bajič Franc, Pertoče 128, Rogašovci,
potni list, št. P00176841. gnf-80266
Basler Ervin, Kovačičeva 10, Kranj, potni list, št. BA 819790. gnz-80196
Bavdaž Martina, Kal nad Kanalom 169,
Kal nad Kanalom, maloobmejno prepustnico, št. AI 105519, izdala UE Nova Gorica.
gnt-80052
Berghoff Tatjana, Av. Ocira 27, Abades-Arico, Tenerife, Španija, potni list, št.
AA 473308. gne-80392
Boruta Ervin, Vrbanska 28/b, Maribor,
potni list, št. BA 570728. gny-80422
Bošković Veronika, Cahova 11, Ankaran – Ankarano, potni list, št. BA 883319.
gno-80132
Brančur Zdenka, Rjava cesta 2/b, Ljubljana, potni list, št. AA 245266, izdala UE
Ljubljana. gnc-80444
Butkovič Agata, Dolsko 80, Dol pri Ljubljani, potni list, št. AA 457255, izdala UE
Ljubljana. gnw-80149
Črešnik Igor, Št. Janž pri Radljah 75,
Radlje ob Dravi, potni list, št. BA 630865.
gnr-80179
Čretnik Marijan, Kasaze 70/f, Petrovče, potni list, št. AA 151589. gne-80317
Čuk Dejvid, Cankarjeva ulica 48, Murska Sobota, potni list, št. BA 599006, izdala UE Murska Sobota. gnq-80030
Dimić Marija, Cesta španskih borcev
47, Ljubljana, potni list, št. BA 898219,
izdala UE Ljubljana. gnz-79896
Dimić Milorad, Cesta španskih borcev
47, Ljubljana, potni list, št. BA 898218,
izdala UE Ljubljana. gnb-79895
Dimić Zorka, Cesta španskih borcev
47, Ljubljana, potni list, št. BA 898217,
izdala UE Ljubljana. gnc-79894
Drolec Tomo, Šmarca, Štajerska 1,
Kamnik, potni list, št. AA 696148, izdala
UE Kamnik. gno-80032
Držaj Stanislav, Jerneja vas 12, Črnomelj, potni list, št. AA 155819, izdala UE
Črnomelj. gnu-80426
Fahd Almir, Jakčeva 8, Ljubljana, potni
list, št. CA 19113, izdala UE Ljubljana.
gnk-80011
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Frković Nikolaj, Brdnikova 27/a, Ljubljana, potni list, št. BA 971713, izdala UE
Ljubljana. gnx-80023
Fujs Karel, Tišinska 4, Murska Sobota,
potni list, št. AA 941252, izdala UE Murska Sobota. gnl-79935
Gačnik Sašo, Globočnikova ulica 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 813070, izdala
UE Ljubljana. gnw-80449
Grahovac Mišo, Vrstna ulica 25, Ljubljana, potni list, št. BA 771913, izdala UE
Ljubljana. gnh-80214
Horvat Iztok, Krog, Ob Ložiču 6, Murska Sobota, potni list, št. BA 532761, izdala UE Murska Sobota. gnn-80283
Horvat Janko, Ribniška ulica 8, Maribor, potni list, št. BA 926404. gnu-80476
Hoti Bekim, Prvomajska 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 841315, izdala UE Ljubljana. gnr-80279
Ilič Slobodan, Blejska Dobrava 50, Blejska Dobrava, potni list, št. BA 924012,
izdala UE Jesenice. gnp-80056
Ilnikar Boštjan, Na tezi 9, Ljubljana, potni list, št. BA 708454, izdala UE Ljubljana.
gnl-80235
Jakhel Emil, Prežihova 13, Maribor,
potni list, št. AA 731330. gnw-80424
Jerot Jelko, La Russie 6, Le Landeron,
Švica, potni list, št. AA 473720.
gnf-80391
Jovičević Predrag, Pot v dolino 2, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. BA 883745,
izdala UE Ljubljana. gnq-80434
Kavčič Sajovic Sanja, Runkova ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 455839, izdala
UE Ljubljana. gnt-80027
Ketiš Zlatko, Vrazova ulica 1, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 494126, izdala
UE Gornja Radgona. gnp-79931
Klančar Andrej, Križ 268, Sežana, potni list, št. BA 979553. gnm-80184
Klopčič Mojca, Bevško 44, Trbovlje,
potni list, št. BA 781271. gnz-80071
Kocjančič Danjel, Gortanova ulica 8,
Izola – Isola, potni list, št. BA 914202,
izdala UE Izola. gni-80288
Kočevar Drago, Ul. L. Hrovata 10, Kranj,
potni list, št. BA 158922. gng-80040
Kolar Tomo, Ul. Roze Luksemburg 23,
Maribor, potni list, št. BA 536681.
gnp-80306
Kolmanko Franc, Korovci 31, Cankova, potni list, št. AA 941596, izdala UE
Murska Sobota. gnm-80134
Komar Drago, Poštna ul. 7/a, Vrhnika,
potni list, št. BA 990011, izdala UE Vrhnika. gnq-80005
Košele Mojca, Dol Suhor 21/a, Suhor,
potni list, št. BA 030852. gnu-79926
Košir Črt, Pristavška cesta 32, Tržič,
potni list, št. CA 39382. gnh-80064
Kovačič Matjaž, Smetanova 38, Maribor,
potni list, št. AA 778139. gnn-80033
Kožar Mateja, Dolenjska cesta 56, Ljubljana, potni list, št. AA 974142, izdala UE
Ljubljana. gno-80161
Krajnc Marjan, Gortina 144/a, Muta,
potni list, št. P00058999. gnb-80195
Krmelj Jožica, Zasip, Sebenje 26, Bled,
potni list, št. BA 87663. gnv-80000

Krumpič Meri, Novo Polje, Cesta
X/77a, Ljubljana-Polje, potni list, št. BA
679845, izdala UE Ljubljana. gnb-80270
Ladešič Nataša, Metliška cesta 12, Črnomelj, potni list, št. BA 851015.
gnn-79958
Lavrenčič Andrej, Obrežna 55, Maribor,
potni list, št. BA 874214. gnt-80202
Majeršič Andrej, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, potni list, št. AA 680732, izdala
UE Ljubljana. gnh-80464
Marjanović Toma, Triglav 30, Ljubljana,
potni list, št. BA 899212. gny-80397
Martinjaš Aljoša, Čebuljeva 15, Komenda, potni list, št. AA 626927, izdala UE
Kamnik. gno-80432
Mažgon Vera, Plavje 13, Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI 75763, izdala
UE Koper. gne-80292
Medved Melita, Dolga reber 40, Koper
– Capodistria, potni list, št. AA 203635.
gnr-80054
Merzelj Lana, Dolenjska cesta 56, Ljubljana, potni list, št. BA 845684, izdala UE
Ljubljana. gnl-80160
Mihalić Miran, Lošca 54, Vrhnika, potni
list, št. P 100724. gnd-80018
Milić Gordana, Vodnikova cesta 13,
Ljubljana, potni list, št. BA 556418, izdala
UE Ljubljana. gnv-80275
Milijašević Dragutin, Gradnikove brigade 31, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 51032, izdala UE Nova Gorica. gnh-80139
Mirkac Boštjan, Runkova ul. 2, Ljubljana, potni list, št. BA 989226, izdala UE
Ljubljana. gnr-80379
Mladenič Matjaž, Ul. solidarnosti 1, Litija, potni list, št. BA 429027. gnc-79923
Novak Stanislav, Rakulk 60, Škofja Loka, potni list, št. BA 631995. gnk-80086
Olup Maja, Cesta v Železnik 1, Luče,
potni list, št. BA 000389188, izdala UE
Slovenske Konjice. gnd-80368
Paškulin Norma, Vrtojbenksa ul. 27,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 9601, izdala UE Nova Gorica. gnk-79936
Perhaj Olga, Runkova 1, Ljubljana, potni list, št. P00129580. gnb-80045
Perhaj Petra, Runkova 1, Ljubljana, potni list, št. P00129579. gnc-80044
Perhaj Tomaž, Runkova 1, Ljubljana,
potni list, št. P00129581. gnd-80043
Peterka Nataša, Savsko naselje 30,
Kranjska Gora, potni list, št. BA 565303.
gnx-80373
Pišot Aleš, Bevkova ulica 16, Ajdovščina, potni list, št. AA 381224, izdala UE
Ajdovščina. gnd-80418
Podoreh Ljubo, Šoška ul. 5, Tolmin,
potni list, št. P00067053. gns-80028
Podoreh Ljubo, Šoška ul. 5, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 10424,
izdala UE Tolmin. gnr-80029
Pohar Mark, Slavka Černeta 26, Kranjska Gora, potni list, št. BA 818081.
gnn-80133
Ponjavić Ljubica, Kolodvorska 9, Trbovlje, potni list, št. AA 933428. gnn-80458
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Puzavac Milutin, Bebelrjev trg 6, Ljubljana, potni list, št. BA 971687.
gnp-79981
Radulović Verica, Ul. Andreja Kumarja
24, Ljubljana, potni list, št. CA 19765, izdala UE Ljubljana. gno-80457
Remec Anton, Na Herši 16, Ljubljana,
potni list, št. AA 938063, izdala UE Ljubljana. gni-80413
Remec Katarina, Ul. 9. junija 2, Ljubljana, potni list, št. BA 797985, izdala UE
Ljubljana. gnz-80146
Remec Tomotej, Ul. 9. junija 2, Ljubljana, potni list, št. BA 797984, izdala UE
Ljubljana. gny-80147
Režek Diana, Blejska Dobrava 50, Blejska Dobrava, potni list, št. BA 924011,
izdala UE Jesenice. gnq-80055
Rogač Robert, Mele 41, Radenci, potni list, št. AA 260799, izdala UE Gornja
Radgona. gno-80107
Rušid Ramadan, Kolonija 1. maja 2, Trbovlje, potni list, št. P 67121. gnd-79893
Simanič Radina, Steletova 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 310431, izdala UE Ljubljana. gni-80163
Stepančič Franc, Cesta XV/11B, Koper – Capodistria, potni list, št. AA
352351. gne-80417
Šajn Matija, Borova vas 1, Maribor, potni list, št. BA 90209. gne-80192
Šajn Nevenka, Borova vas 1, Maribor,
potni list, št. BA 90208. gnr-80204
Škibin Ljubislava, Lipica 21/b, Sežana,
potni list, št. BA 49471. gno-80182
Šola Božo, Valvazorjev trg 5, Laško,
potni list, št. P199476. gny-80322
Štembergar Janez, Begunjska ulica 4,
Kranj, potni list, št. AA 285083. gnj-80062
Štrtak Drago, Grad 108, Grad, potni
list, št. AA 105075, izdala UE Murska Sobota. gnn-79933
Tepina Jure, Litostrojska cesta 8, Ljubljana, potni list, št. BA 720521, izdala UE
Ljubljana. gnd-80468
Teršek Danijel, Sp. Rečica 4/a, Laško,
potni list, št. BA 52304. gnw-80199
Tomažič Marjan, Gradišče pri Vipavi
35/b, Vipava, potni list, št. AA 910409,
izdala UE Ajdovščina. gne-80467
Troha Iride, Tribanska cesta 9, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 85962.
gnm-80284
Turk Bassing Silva, Schlachthausstrasse 49, Singen HTWL, potni list, št. BA
318214. gnx-80148
Turkalj Kata, Pokopališka 16, Ljubljana, potni list, št. AA 830023, izdala UE
Ljubljana. gnf-80116
Ujić Aleksandar, Veljka Vlahoviča 33,
Maribor, potni list, št. AA 546808.
gnv-80425
Unuk Alenka, Bazoviška 36, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 225236.
gnc-79944
Ušeničnik Miha, Ziherlova 39, Ljubljana, potni list, št. BA 971586, izdala UE
Ljubljana. gne-80442
Vatovec Elda, Partizanska 9/b, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 45794, izdala UE Koper. gny-79947

Št.

Vengust Marjan, Kačeva ulica 2/a, Celje, potni list, št. AA 276756. gnq-80330
Verbole Irena, Župančičeva 11, Ljubljana, potni list, št. AA 377821, izdala UE
Ljubljana. gnh-80014
Vintetić Blaž, Pot v dolino 2, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. BA 626652, izdala UE Ljubljana. gnl-80435
Vouk David, Podvozna c. 5, Portorož –
Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AI 69723, izdala UE Piran. gnk-80136
Zalar Petra, Clevelandska ulica 27,
Ljubljana, potni list, št. BA 655183, izdala
UE Ljubljana. gnu-80401
Zatković Vjenceslav, Brodarska 14, Litija, potni list, št. Ba 768339. gnb-79945
Zelko Marija, Praše 46, Mavčiče, potni
list, št. AA 814521. gnr-79979
Zgaga Blaž, Škofjeloška cesta 23, Medvode, potni list, št. AA 819129, izdala UE
Ljubljana. gnl-80260
Žabar Stanislav, Ul. Zvonimira Miloša
24, Izola – Isola, potni list, št. BA 401714,
izdala UE Izola. gnj-80137
Žakelj Primož, Rakulk 64, Žiri, potni list,
št. BA 750103. gnn-80008
Žohar Dragan, Košnica 51, Celje, potni
list, št. BA 863143. gnu-80326

Osebne izkaznice
Avakumović Aleksandar, Polje, Cesta
XII/8, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 119874. gnm-80259
Ban Boris Berto, Hladnikova ulica 18,
Križe, osebno izkaznico, št. 483166.
gnt-80427
Bandelj Damijan, Čipnje 4, Branik,
osebno
izkaznico,
št. 757243.
gnc-80244
Barbarič Terezija, Markovci 37, Šalovci, osebno izkaznico, št. 839074.
gng-79940
Barbič Franc, Kunavrjeva 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 868281.
gnb-80220
Bešvir Marko, Clevelanska 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 683233.
gnr-79929
Buljubašić Esma, Trnovski pristan 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 71828.
gny-80022
Bušić Kaja, Gotna vas 52, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 995882. gnj-79920
Celestina Anita, Kal pri Dolah 13, Dole
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 840508.
gnl-80060
Čefarin Milko, Livarska 7, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 155279. gnt-80127
Čehovin Zmago, Vinarska 1, Vipava,
osebno
izkaznico,
št. 401148.
gnm-80209
Čorko Dragica, Meljska cesta 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 196073.
gnx-80248
Črešnik Igor, Št. Janž pri Radljah 75,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 63846. gnq-80180
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Čretnik Marijan, Kasaze 70/f, Petrovče, osebno izkaznico, št. 617618.
gnd-80318
Čuš Martin, Ul. 5. Prekomorske 17,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 881384.
gni-80138
Dolinšek Antonija, Završje 19, Dobovec, osebno izkaznico, št. 155051.
gnv-80200
Đurđević Gracijela, Dantejeva 29, Piran – Pirano, osebno izkaznico,
št. 606144. gns-79928
Erjavec Pavel, Črni vrh 101, Črni vrh
nad Idrijo, osebno izkaznico, št. 759503.
gnk-80186
Faganelj Marija, Krožna 4, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 754368.
gnv-79925
Fajdiga Natalija, Gmajna 11, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 490881.
gnq-80430
Frigelj Kristijan, Brezje 39, Jesenice na
Dolenjskem,
osebno
izkaznico,
št. 352444. gnp-80206
Gaiser Gorazd, Bolečka vas 7, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 178767.
gnc-80419
Galeša Katja, Nušičeva ulica 22, Celje,
osebno izkaznico, št. 34264. gnv-80300
Gašper Nuša, Turjak 2, Turjak, osebno
izkaznico, št. 384390. gni-80463
Gavran Zdravko, Cankarjeva ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 184834.
gnf-80191
Gjaka Fatmir, Beblerjev trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 103516. gnv-79850
Glojnarič Vesna, Savska cesta 27, Sevnica, osebno izkaznico, št. 527144.
gne-80042
Gnezda Špela, Za gradom 9, Idrija,
osebno izkaznico, št. 953993. gnz-79971
Godnič Nada, Bratovševa ploščad 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 779818.
gne-80167
Gojkovič Polona, Cesta talcev 36/a,
Rače, osebno izkaznico, št. 320588.
gns-79978
Gomilšek Julijana, Prešernova 19, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 565451.
gne-79942
Gradišnik Marija, Kajuhova 14, Slovenska
Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 394829. gnk-79961
Grahovac Mišo, Vrstna ulica 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 200407.
gng-80215
Grnjak Karmen, Grlava 17/a, Križevci
pri
Ljutomeru,
osebno
izkaznico,
št. 867826. gnl-80285
Hajderović Dino, Strniševa 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 306463.
gnp-80456
Hajec Bojan, Slovenska cesta 44, Središče ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 969416. gnb-80370
Haramas Josip, Beblerjev trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 578589.
gnu-80076
Harcet Franjo, Cesta istrske brigade 25,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 359364.
gnd-79943
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Horvat Franc, K cerkvi 4, Orehova vas,
osebno
izkaznico,
št. 435053.
gno-80357
Horvat Geza, Poljska pot 9/b, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 301458. gnk-80286
Hribljan Boris, Mlaška cesta 63, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 282937.
gnu-80301
Jakin Rado, Šolska ul. 9, Solkan, osebno izkaznico, št. 605684. gnm-80159
Janežič Darja, Ljubljanska 95, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 679418.
gnf-80416
Jenžur Katarina, Wolfova ul. 22, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 763200. gns-80178
Jermančič Mitja, Pod vrtačo 20, Sevnica, osebno izkaznico, št. 484734.
gne-79967
Kamnikar Miha, Cleveladska ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 343567.
gnc-80169
Kavaš Rozalija, Lipovci 159, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št. 511308.
gno-79932
Kavčič Sajovic Sanja, Runkova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 142243.
gnv-80025
Klajnošek Marija, Hladilniška pot 26/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 436321.
gng-80065
Kolenik Dragica, Ul. borca za severno
mejo 86, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 108715. gnq-80105
Kolenko Nina, Stojnci 139/a, Markovci, osebno izkaznico, št. 395246.
gnw-80024
Korošak Uroš, Cogetinci 78/b, Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 697581.
m-158
Kosi Jernej, Hum pri Ormožu 9/a, Ormož, osebno izkaznico, št. 625174.
gnh-80289
Košuljandić Silva, Cesta 37, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1031675.
gnf-79941
Krištof Ervin, Partizanska 40, Velenje,
osebno izkaznico, št. 423443. gnz-80421
Kržišnik Matjaž, Reboljeva 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 752471.
gnx-80048
Kunaver Frančišek Jožef, Podgorska
cesta 26, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 766829. gnf-79891
Kurbos Andreja, Ključarovci 7/h, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico,
št. 703071. gnp-80281
Kušer Sidonija, Bela cerkev 1, Šmarješke
Toplice,
osebno
izkaznico,
št. 173733. gni-80213
Les Aleš, Novi trg 3, Celje, osebno izkaznico, št. 36415. gnn-80358
Lipič Peter, Sebeborci 131, Martjanci,
osebno izkaznico, št. 628105. gnj-79937
Lovšin Lea, Gradnikova cesta 111, Radovljica, osebno izkaznico, št. 599763.
gnx-79948
Majcen Ljubo, Zgornja Vižinga 16, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 161934.
gni-80313
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Makarić Živko, Gosposvetska 11, Kranj,
osebno izkaznico, št. 157821. gnt-80302
Marinčič Herman, Peričeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 139620.
gnd-79993
Matelič Bojan, Dutovlje 40/e, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 320901. gnk-80061
Merklin Dušan, Živinozdravska 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 430192.
gnd-80068
Mihalić Miran, Lošca 54, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 467336. gnx-79998
Mihelčič Andreja, Škofja vas 30/n,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 67832.
gnb-80295
Milošević Dragan, Rojčeva 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 114707.
gnw-79924
Mirt Marko, Kamenica 19, Krmelj,
osebno izkaznico, št. 282995. gnj-80312
Nemec Vito, Sv. Jurij 17/b, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št. 444955.
gno-80282
Novak Igor, Malo Trebeljevo 1/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 298168.
gns-80453
Novak Janez, Rovtarska cesta 19, Logatec, osebno izkaznico, št. 309577.
gnl-80460
Novak Vesna, Griže 124/a, Griže,
osebno izkaznico, št. 617298. gnf-79966
Pajaziti Gazi, Deteljica 151, Tržič, osebno izkaznico, št. 315061. gnn-80308
Pavlović Nadježda, Kidrićeva ulica 29,
Nova
Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 676657. gnu-80151
Pečnik Drago, Marjeta na Dravskem polju 69, Marjeta na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 186266. gnq-80205
Pečovnik Katja, Ul. pod vinogradi 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 221789.
gno-80207
Peklič Dejan, Ul. 25. maja 8, Ptuj, osebno izkaznico, št. 889369. gnm-80034
Peperko Ana, Podgornikova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 392397.
gnm-80309
Perko Mateja, Kokra 21, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št. 138007.
gnb-80420
Petrovič Marija, Levarska ul. 3, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 192277.
gno-80307
Petrović Zoran, Čopova 22, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 677661.
gnu-80130
Pirc Nina, Ul. Dušana Kvedra 33, Šentjur, osebno izkaznico, št. 246363.
gnw-79974
Pisanec Alojzij, Mirna pot 4/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 485993. gnt-79952
Pliberšek Jože, Kovača vas 54, Slovenska
Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 281630. gno-80057
Poredoš Pavel, Vinje 72, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 672073.
gnf-80441
Potočnik Branko, Strma pot 2, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 965877.
gnr-80158

Premzl Darinka, Potrčeva 33, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 266029.
gnp-80031
Prinčič Kačič Stojan, Gradnikova 5, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 241068. gnj-80212
Puc Niko, Podkraj 32, Col, osebno izkaznico, št. 954516. gni-79938
Pučko Rajko, Ciril Metodova cesta 8,
Gornja Radgona, osebno izkaznico,
št. 462061. gng-80140
Pučnik Karmen, Apihova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 352874. gny-80272
Rakovič Ivanka, Kramarjeva 32, Maribor, osebno izkaznico, št. 1030502.
gnw-79949
Ribič Maja, Zabukovica 97/a, Griže,
osebno izkaznico, št. 267539. gnz-80296
Ristić Miroljub, Šavlijeva 3, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 76821. gnq-79930
Sedminek Sabina, Na zelenici 1/a, Prebold, osebno izkaznico, št. 127809.
gnh-80189
Seljak Dionisia, Vojkova 2, Idrija, osebno izkaznico, št. 869313. gnw-80299
Sivka Andreja, Pucova ulica 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 503480. gnz-80246
Strnad Špela, Ručigajeva 8, Kranj,
osebno izkaznico, št. 736923. gnl-79960
Suvajac Ljiljana, Kunaverjeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 789204.
gne-80171
Šibanc Marija, Cankarjeva 19, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 396425.
gnq-80405
Šoštarko Mojca, Jakčeva 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 202183.
gnc-79919
Štebljaj Atanasov Sonja, V Murglah 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 320731.
gnd-80218
Štefančič Zinka, Ig 241/a, Ig, osebno
izkaznico, št. 719969. gnw-80399
Štefanič Antonija, Hrenova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 85477. gnl-80210
Štembergar Janez, Begunjska ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 194598.
gni-80063
Šturm Ana, Spodnji trg 19, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 542440.
gnk-80211
Šubelj Magdalena, Kalingerjeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 566168.
gng-80144
Šuštar Marija, Podlubnik 175, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 552764.
gnq-80459
Tlaker Anica, Letuš 100, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 1028798.
gnb-79970
Tomše Ljubek Miha, Ziherlova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 15737.
gni-80438
Trojar Jožef, IX. korpus 1, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 276868. gnj-80287
Turk Goran, Trubarjeva cesta 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 919022.
gnu-79901
Uršič Janez, Godič 18, Stahovica,
osebno
izkaznico,
št. 218609.
gng-80015
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Vajt Anica, Golnik 25/a, Golnik, osebno izkaznico, št. 801422. gnl-80185
Vaupotič Maja, Hardek 20, Ormož,
osebno izkaznico, št. 48389. gny-79922
Vogrinc Urška, Langusova 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 299409.
gnw-79999
Votolen Alenka, Volanska cesta 124,
Hoče, osebno izkaznico, št. 121464.
gnd-80243
Zabukovec Danijela, Pražakova ulica
18,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 826521. gnh-80389
Zagorc Darja, Polje 363, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 158108. gns-80153
Zakrajšek Irena, Posavskega ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1004592.
gny-80472
Zorko Franc, Boreci 54, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 717407.
gnl-80135

Vozniška dovoljenja
Aleško Štefan, Zoisova ulica 30/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 42170, reg. št. 64020, izdala UE
Ljubljana. gnz-79921
Alič Uroš, Vaše 13/b, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999779,
reg. št. 209747, izdala UE Ljubljana.
gnf-80341
Avakumović Aleksandar, Polje, Cesta
XII/8, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. S 892011, reg.
št. 140567,
izdala
UE
Ljubljana.
gnn-80258
Ažman Hermina, Podbrezje 155, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
227605, reg. št. 30558, izdala UE Kranj.
gnw-79874
Bajda Bruno, Srebrničeva 37, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 5810, izdala UE Hrastnik. gnd-80118
Bajde Milena, Ponovice 19/a, Sava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133325, izdala UE Litija. gni-80013
Ban Zlatev Marija Tatjana, Kogovškova
ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 849084, reg. št. 55498,
izdala UE Ljubljana. gno-80257
Belec Olga, Mirna ul. 9, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 27210.
gnq-79880
Berne Sabina, Tržaška cesta 55/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096578, reg. št. 213516, izdala
UE Ljubljana. gnx-80273
Bertok Diego, Dekani 67, Dekani, vozniško dovoljenje, št. 29585. gnh-80239
Birsa Mitja, Erjavčeva 18, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, reg. št. 43008, izdala UE Nova Gorica. gnl-80385
Biščak Drago, Sp. Škofije 105, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 40154, izdala UE Koper. gnr-80304
Breg Andreja, Sp. Velka 9, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 11519, izdala UE Pesnica. m-134

Brodej Martina, Ješenca 6/f, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1534630, reg. št. 120686, izdala UE Maribor. gnt-79977
Brodnjak Tine, Jožefe Lackove 36, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38883,
izdala UE Ptuj. gnt-80227
Casar Jožef, Rakičan, Partizanska ulica
28, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 29970. gnn-80233
Casar Rok, Kovaška ulica 26, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 16160, izdala UE Lendava. gnx-80198
Celec Miran, Štefana Kovača 7, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 34671. gnn-79858
Czerwinska Agnieszka, Štihova ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1504864, reg. št. 248109,
izdala UE Ljubljana. gnp-80431
Čas Primož, Stantetova 76, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1312884, reg. št. 28522, izdala UE Velenje. gnd-80193
Čoderl Aleš, Šmartno 60, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12646. gnr-80229
Čretnik Marijan, Kasaze 70/f, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. S 319184, izdala UE Žalec. gnb-80320
Debeljak Helena, B. Kalina 21, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 41924. gng-80090
Derstvenšek Mateja, Prvomajska ulica
50, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 967423, reg. št. 10204.
gnf-80041
Devčić Milan, Parapatova ulica 21, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9559, izdala UE Kamnik. gnh-80164
Dolenc Božo, Zgornje Šofije 72/a, Škofije, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 14564, izdala UE Koper. gnx-80473
Dračina Martina, Tovarniška cesta 45,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1014838, reg. št. 7973, izdala UE Pesnica. m-146
Đurđević Gracijela, Dantejeva 29, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13206, izdala UE Piran.
gnt-79927
Farič Agica, Kupšinci 9/d, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 16723.
gno-80232
Farkaš Alen, Glavna ulica 5, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10870, izdala UE Lendava.
gnr-80254
Fartek Mihael, Kuzma 2, Kuzma, vozniško dovoljenje, št. 05753. gnq-80230
Gašper Nuša, Turjak 2, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1491599,
reg. št. 245296, izdala UE Ljubljana.
gnj-80462
Gliha Klavdija, Sp. Veterno 11, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1437779, reg. št. 9171. gnj-80187
Glogovac Branislav, Trg Dušana Kvedra 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1378963, reg. št. 118005,
izdala UE Maribor. gnu-80251
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Golias Marjan Emil, Mladinska cesta 4,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 026982, reg. št. 3090, izdala UE Radovljica. gnl-80085
Grabnar Suzana, Ardro 7, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12459.
gnf-80216
Gutman Iris, Stantetova ulica 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001054662, reg. št. 25849, izdala UE Velenje. gnl-80410
Hajdarović Romana, Cvetlična pot 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931971, reg. št. 160632, izdala UE
Ljubljana. gnq-80280
Hancman Bojan, Navrški vrh 3/b, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9644, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnk-80111
Haramas Josip, Beblerjev trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1550195, reg. št. 79090, izdala UE Ljubljana. gnv-80075
Hartman Pisanec Darinka, Sokolska
107, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 799340, reg. št. 69261.
gng-80190
Hikel Niko, Boh. Bela 5, Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1348331, reg. št. 11962. gnp-79856
Hojnik Sašo, Zadobrova 79/b, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404213, reg. št. 41000, izdala UE Celje. gnx-79973
Horvat Vika, Cesta 1. maja 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
805427, reg. št. 21059, izdala UE Kranj.
gnw-80224
Hudorovac Boris, Križevska vas 68, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1405129, reg. št. 5772, izdala UE Metlika. gny-80222
Ivković Zoran, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 44713. gnz-79871
Jančar Ivan, Zbigovci 44, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6551, izdala UE Gornja Radgona.
gni-80117
Janežič Darja, Ljubljanska 95, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1270297, reg. št. 15132, izdala UE
Grosuplje. gng-80415
Jermančič Mitja, Pod vrtačo 20, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1258631, reg. št. 10787. gnd-79968
Jovičević Predrag, Pod hrasti 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136330, reg. št. 175236, izdala UE
Ljubljana. gnn-80433
Jovičić Zoran, Tomšičeva 43, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15229. gnk-80236
Jug Aleksandra, Ul. Franca Baliča 44,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 37198, izdala UE Nova
Gorica. gnf-80091
Jukič Velimir, Gregorčičeva 9, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 5209, izdala UE Brežice. gnu-80451
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Jurgec Avgust, Tavčarjeva 11, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 11258. gnu-79951
Kamnikar Miha, Cleveladska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1420573, reg. št. 210043, izdala
UE Ljubljana. gnd-80168
Kaučič Drago, Simoničev breg 3, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 3946, izdala UE Gornja
Radgona. gng-80115
Kavčič Sajovic Sanja, Runkova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849776, reg. št. 42826, izdala UE
Ljubljana. gnu-80026
Kavčič Snežana, Vrtojbenska 19/a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 35674, izdala UE Nova
Gorica. gnc-80094
Kavzar Klavdija, Novi log 18, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5180,
izdala UE Hrastnik. gnv-80225
Kerin Mitja, Papirniška 8, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14997,
izdala UE Krško. gnk-80261
Kodarin Bogdan, Bazoviška 17, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6447, izdala UE Piran.
gnz-79946
Kodrič Lucija, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024777, reg. št. 96984, izdala UE Ljubljana. gnx-80423
Kolar Blanka, Černelavci, Gajeva 3,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 25134. gni-79988
Kolenik Vladimir, Ul. borcev za severno
mejo 86, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1251844, reg. št. 9576,
izdala UE Ljubljana. gnj-80037
Kolenko Nina, Stojnci 139/a, Markovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 44804, izdala UE Ptuj. gni-79863
Korošak Uroš, Cogetinci 78/b, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10622, izdala UE Lenart. m-157
Koruza Dušan, Plevančeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652591, reg. št. 91283, izdala UE Ljubljana. gnf-80241
Kos Borut, V Brezov log 47, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 38126. gnj-79887
Kosi Jernej, Hum pri Ormožu 9/a, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10726, izdala UE Ormož. gnu-80226
Košuljandić Silva, Cesta 37, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S 1512473.
gno-79857
Kovačič Davorin, Rosinova ulica 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 914610, reg. št. 103742, izdala UE
Maribor. gnm-79959
Kovačič Marjana, Podlubnik 272, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10650, izdala UE Škofja Loka.
gnb-80470
Kozlovič Stojan, Škocjan 55, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 22757. gnj-80237
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Kramar Nataša, Velika Štanga 15,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1115521, izdala UE Litija.
gnm-79884
Kramberger Marjana, Hajdoše 44/d,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 30701, izdala UE Ptuj. gnc-79994
Kreuzer Boštjan, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15802, izdala UE Ravne na Koroškem. gnx-80098
Krizamnić Ivan, Pot na Dobravo 13,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 18615, izdala UE Kamnik.
gnv-80125
Kuna Edvard, Parižlje 90, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
339407, izdala UE Žalec. gnt-79956
Kunej Neža, Elektrarniška 14, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19013. gni-80188
Ladešič Nataša, Metliška cesta 12, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10436,
izdala
UE
Črnomelj.
gno-79957
Leban David, Bača pri Modreju 57,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
001380734, izdala UE Tolmin. gnr-79854
Lipič Peter, Sebeborci 131, Martjanci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 28488.
gnp-79881
Lozej Miran, Lamutova 23, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 20641. gnc-79869
Makarič Živko, Gosposvetska 11, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
522596, reg. št. 34708, izdala UE Kranj.
gnx-80223
Mencin Dušan, Staničeva 5, Kanal, vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCDFGH,
št. 7937, izdala UE Nova Gorica.
gnq-80234
Mesarič Mirjana, Polana 12, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 30258.
gnj-80112
Mihalić Miran, Lošca 54, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3437,
izdala UE Vrhnika. gnc-80019
Miklavčič Patrik, Cepki 13/a, Dekani,
vozniško dovoljenje, reg. št. 45866.
gni-80388
Mikložič Davorin, Jurkovska cesta 41,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. FGH, št. S 1402589, reg. št. 11591,
izdala UE Lenart. m-135
Milić Gordana, Vodnikova cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076435, reg. št. 155681, izdala
UE Ljubljana. gnw-80274
Možina Branko, Gorišnica 176, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 17663, izdala UE Ptuj. gnh-79864
Muren Simon, Gasilska 1/a, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BAGH, št. S
804915, reg. št. 28262. gnk-79886
Novak Habot Zvonka, Trubarjeva 20,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9253, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnn-80208

Novak Igor, Malo Trebeljevo 1/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733188, reg. št. 153707. gnt-80452
Novak Matej, Log 17, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1515168, reg. št. 12834. gnc-80194
Olup Maja, Cesta v Železnik 1, Luče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12441.
gnc-80369
Osredkar Miha, Poljane nad Škofjo Loko 53, Poljane nad Škofjo Loko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25782, izdala UE Škofja Loka. gnv-80350
Pahor Urška, Opatje selo 33/a, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 44511. gnd-79868
Pavlin Igor, Grumova ulica 11, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133356, izdala UE Litija. gnb-79995
Pečenik Simonca, Križevniška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 483719, reg. št. 195131, izdala UE
Ljubljana. gnr-80129
Perger Danijel, Drabosnjakova ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1126703, reg. št. 87236, izdala UE
Maribor. gns-80428
Peternel Franci, Moste 19/c, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
605261. gnz-80096
Petrovič Igor, Kogojeva ulica 10, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 16/2002.
gnr-80354
Petrovič Zoran, Čopova 22, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 33672.
gng-79865
Pisanec Alojzij, Mirna pot 4/a, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 630481, reg.
št. 17164. gns-79953
Piskar Jaka, Rozmanova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1298719, reg. št. 225849, izdala UE
Ljubljana. gnh-79918
Pislak Marija, Grasselijeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 150683, reg. št. 21814, izdala UE
Ljubljana. gnd-79997
Planinc Luka, Mače 16/a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464786, reg. št. 46908, izdala UE Kranj.
gnc-80469
Plantarič Vlado, Cankarjeva ul. 50, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 21761. gnl-79860
Plazačič Višnja, Cankarjeva 40, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 45060, izdala UE Nova Gorica.
gnu-80376
Plemenič Suzana, Staneta Severja 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1534127, reg. št. 110370.
gnm-79909
Potočnik Jože, Gortanova 2, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1156623, reg. št. 5020, izdala UE Idrija.
gnc-80294
Preskar Janez, Medno 59, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 732807, reg. št. 62026, izdala UE Ljubljana. gnp-80156
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Pretnar Božena, Polje cesta XVI/9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 219406, reg. št. 15094, izdala UE
Ljubljana. gnp-79906
Puc Niko, Podkraj 32, Col, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1540444, reg.
št. 13593,
izdala
UE
Ajdovščina.
gnl-79939
Rabič Branko, Delavska 14, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
231861, izdala UE Jesenice. gnk-80386
Radak Jožica, Cesarjeva ulica 52, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 24400, izdala UE Novo mesto.
gnt-79902
Rahne Zdravko, Utik 86, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 932002,
reg. št. 75632, izdala UE Ljubljana.
gne-80142
Ramovš Primož, Sokolska ulica 6, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
S 1478165, reg. št. 11950, izdala UE
Trebnje. gny-80447
Reja Mark, Trubarjeva 10, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg.
št. 6335, izdala UE Piran. gnp-80110
Remškar Jakob, Ljubljanska cesta 76,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1408042, reg. št. 35427, izdala UE
Domžale. gno-80407
Rojšek Maja, Tepe 52, Polšnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115505,
izdala UE Litija. gns-80478
Rozman Anja, Mihovce 14, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 40557, izdala UE Ptuj. gnn-80108
Sernec Tanja, Kumrovška ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 543686, reg. št. 126961, izdala UE
Ljubljana. gnm-80009
Stanec Branko, Vršnik 15/a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8728, izdala UE Pesnica. m-147
Strelec Slavko, Stojnci 11/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19234, izdala UE Ptuj. gnf-79866
Strgar Maja, Gradnikova 16, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 42710. gnh-80039
Strilić Štefan, Kolomban 7, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41024. gni-80238
Strnad Špela, Ručigajeva 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1235063, reg. št. 49585, izdala UE Kranj.
gnu-79876
Svenšek Tadej, Lovrenc na Dravskem
polju 123/d, Lovrenc na Dravskem polju,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 41256, izdala UE Ptuj. gny-79872
Šešerko Marjan, Vurberk 22, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1072574, reg. št. 13094, izdala
UE Maribor. gnq-80305
Šetar Darko, Pince, Marof 7, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16552, izdala UE Lendava. gnd-80197
Šink Jože, Virmaše 183, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BEFGH (E le z
vozili B kat.), reg. št. 7969, izdala UE Škofja Loka. gnd-80372

Šiplič Damir, Lendavska ul. 23, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 14667.
gnr-80104
Škerbec Kociper Anica, Zgornja senica
5, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 412386, reg. št. 188534, izdala UE Ljubljana. gnq-79980
Šlibar Magda, Kocjanova 30, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736383,
reg. št. 14479, izdala UE Kranj.
gno-80082
Šobot Ranislav, Seidlova ulica 22, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7249, izdala UE Novo mesto.
gnu-79851
Štaba Ivan, Hribi 13, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 239844,
reg. št. 85093, izdala UE Ljubljana.
gnp-80131
Štampar Jernej, Kajžar 43, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BCFGHE, reg. št. 3526. gny-80172
Štebljaj Atanasov Sonja, V Murglah 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373323, reg. št. 159161, izdala
UE Ljubljana. gne-80217
Štefančič Zinka, Ig 241/a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 514105, reg.
št. 39640, izdala UE Ljubljana. gnv-80400
Tostovršnik Jurij, Konjski vrh 25, Luče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 10741, izdala UE Mozirje. gnu-79976
Tribušon Aleksander, Ozeljan 117,
Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43322, izdala UE Nova Gorica.
gne-80242
Trojar Jožef, Cesta IX. korpusa 1, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 951869, reg. št. 9848, izdala UE
Ajdovščina. gng-80290
Trtnik Jure, Sergeja Mašere 16, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35169, izdala UE Nova Gorica.
gne-80092
Turk Dejan, Koroška cesta 105/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
118622, izdala UE Maribor. gny-79972
Turk Franc, Ul. I. maja 17, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABEHG, reg. št. 5764,
izdala UE Ptuj. gne-79867
Turk Goran, Trubarjeva cesta 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212960, reg. št. 216986, izdala UE
Ljubljana. gnv-79900
Udovč Marija Ema, Dolenja vas 87/c,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1048645, reg. št. 4041, izdala UE
Cerknica. gnb-80145
Valič Stanka, Srednjevaška ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889512, reg. št. 148302, izdala UE
Ljubljana. gnp-80006
Veler Miha, Škale 80/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1218791,
reg. št. 27743, izdala UE Velenje.
gnz-80371
Vengust Tadej, Rodine 17/c, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
743531. gnb-80245
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Vereš Stanislav, Bakovci, Ribiška ul. 2,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 25625. gnh-79989
Vidmar Ana, Polanškova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1365681, reg. št. 234128, izdala UE
Ljubljana. gno-79982
Vidmar Suzana, Ravne 14, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1203817, reg. št. 15428, izdala UE Ajdovščina. gnf-80141
Vincetič Samo, Klinetova ulica 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
574086, reg. št. 100034, izdala UE Maribor. gnv-79975
Vivod David, Breg pri Konjicah 29, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11844. gnh-80314
Vozič Mihec, Ljubljanska 17/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472600, reg. št. 83980. gnm-80359
Vrbek Metod, Rimska cesta 35, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 17399, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-79965
Vrečič Milan, Kocljeva 9, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9891, izdala UE Gornja Radgona.
gns-79878
Wedam Gregor, Celovška cesta 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1566131, reg. št. 252198, izdala
UE Ljubljana. gne-80017
Zadravec Jožef, Horjul 86, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 633326,
reg. št. 189369, izdala UE Ljubljana.
gnz-80396
Zagorc Darja, Polje 363, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051075, reg. št. 153763, izdala UE
Ljubljana. gnt-80152
Zajko Alfonz, Zg. Grušovje 10/c, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 8191, izdala UE Slovenska Bistrica. gng-80390
Zakrajšek Irena, Posavskega ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192662, reg. št. 216783, izdala
UE Ljubljana. gnz-80471
Zavolovšek Matej, Attemsov trg 42,
Gornji grad, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. S 685292, izdala UE Žalec. gnn-80183
Zavratnik Mojca, Antoličičeva 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444789, reg. št. 118766, izdala UE Maribor. gns-80003
Zorjan Bojan, Rogašovci 43, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 17395.
gni-80113
Žohar Smiljan, Proti jezam 21, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 109816, izdala UE Maribor. gnm-80384

Zavarovalne police
Celcer Simon, Tovarniška cesta 7, Ruše, zavarovalno polico, št. 305229, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-154
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Ferš Suzana, Ohonica 4/a, Borovnica,
zavarovalno polico, št. AO 00101427934,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-80077
Flander Marko, Trnje 12, Železniki, zavarovalno polico, št. 444281. gny-80247
Jakopič Danilo, Šentilj pod Turjakom
44, Mislinja, zavarovalno polico, št. AO
399499, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnv-79950
Jeler Marčelo, Cesta na Dobrovo 45,
Sevnica, zavarovalno polico, št. 337259,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-80150
Krezović Lovko Liljana, Gregorčičev
drevored 11, Postojna, zavarovalno polico, št. 104074, izdala zavarovalnica Adriatic PE Postojna. gnn-79983
Lučić Predrag, Pestotnikova ulica 10,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 00101304958, izdala zavarovalnica
Slovenica. gni-80088
Milić Ksenija, Na griču 17, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101383042, izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-79848
Oražem Roman, Prigorica 25, Dolenja
vas, zavarovalno polico, št. 750003, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-80411
Planinc Rok, Zgornje Pirniče 71/c,
Medvode, zavarovalno polico, št. 28528
in 1602623, izdala zavarovalnica Triglav.
gnv-80475
Rus Dušan, Osojna pot 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0800482, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-80303
Syla Banuš, Tržaška 83, Logatec, zavarovalno polico, št. 0986801. gnw-79899
Škofič Robert, Ljubljanska 94/b, Maribor, zavarovalno polico, št. 344274, izdala zavarovalnica Slovenica. m-153
Štupica Matija, Hosta 1, Sodražica, zavarovalno polico, št. 868509, izdala zavarovalnica Tilia. gnz-80021
Žgajnar Rajko, Slepšek 28, Mokronog,
zavarovalno polico, št. 434493, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-80262
Žnidarec Boris, Pameče 300, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 364604,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnd-80268

Spričevala
Abramovič Goran, Novi lazi 29, Kočevska Reka, spričevalo 3. in 4. letnika Kadetske šole za miličnike, izdano leta 1983
in 1984. gns-80228
Ajster Sandi, Župeča vas 47/a, Cerklje
ob Krki, spričevalo 3. in 4. letnika Poklicne trgovske in srednje ekonomske šole
Brežice. gny-79897
Andrejić Jovan, Tončka Dežmana 4,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
elektrotehniške šole – Iskra Kranj.
gnb-80095
Bavčar Vladimira, Matije Gubca 18,
Murska Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Rakičan, št. I
ZV/477. gnp-80381
Bizovičar Vladimir, Kunaverjeva ulica 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
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Tehniške šole za elektrotehniško stroko v
Ljubljani, izdano leta 1975. gny-80101
Božič Jože, Velike Brusnice 12/a, Brusnice, spričevalo o končani OŠ Brusnice.
gnx-79898
Božilović Vladica, Glablovičeva 30,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jožeta
Potrča v Ljubljani, izdano leta 1988.
gns-80053
Camloh Joško, Kraigherjeva 1, Velenje,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra v Velenju – smer elektro računalniški tehnik,
izdano leta 2001. gnk-80361
Camloh Joško, Kraigherjeva 1, Velenje,
zaključno spričevalo Šolskega centra v Velenju – elektroračunalniški tehnik, izdano
leta 2001. gnl-80360
Čadež Milan, Studenčice 22, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1976. gnd-80143
Černivec Domen, Nova ulica 11, Vodice, indeks, št. 26102978, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gng-79890
Čuček Darja, Rogoza, Haloška 2, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1980/81. m-152
Dečman Branka, Pod vrbco 18, Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Trgovske šole v Celju, izdano leta 1995 in 1996. gnq-80380
D***** Z*****, *************************
***********, indeks, št. 18940437, izdala
Filozofska fakulteta. gng-80340
Dolinšek Gašper, Kališe 14/a, Stahovica, spričevalo o končani OŠ Stranje, izdano leta 1996. gnb-80070
Drobež Petra, Savina 31, Ljubno ob Savinji, indeks, izdala Abitura v Celju.
gnj-80362
Ferluga Andrej, Oljčna pot 4, Ankaran –
Ankarano, spričevalo 3. in 4. letnika SEDŠ
Koper, izdano leta 1990. gnn-80387
Ferran Irena, Cesta na Markovec 1/b,
Koper
–
Capodistria,
indeks,
št. 18011248, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnu-80126
Figek Jožef, Zg. Grušovje 9, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
Maribor, izdano leta 1982, št. 1343. m-141
Fortuna Darja, Videm pri Temenici 5,
Šentvid pri Stični, spričevalo 1. letnika
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1985, izdano na ime Trnovšek Darja.
gnr-80429
Gaber Aleš, Lipa 34, Frankolovo, spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta 2000. gnv-80250
Galijaš Damir, Cankarjeva 16, Nova Gorica, spričevalo 1. letnika SGTŠ v Izoli,
smer turistični tehnik, izdano leta
1995/96. gnh-80264
Gomboc Marija, Talanjijeva 13, Murska
Sobota, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1995.
gnj-79987
Grabovac Mladen, Ptujska 10, Ormož,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 79/2000. gnq-79905

Grum Tomaž, Parmova ulica 1, Vojnik,
spričevalo 3. letnika Srednje policijske šole v Ljubljani, izdano leta 1999. gni-79913
Hafner Branko, Vir, Borova ulica 14,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole, izdano leta
1972. gnx-80298
Hajduk Blaž, Mali Bakovci 82, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika Srednje policijske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnw-79849
Henigman Milena Katarina, Ulica Maksa Henigmana 43, Dolenjske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnf-80466
Hibšer Simon, Gregorčičeva 5, Maribor, indeks, št. 61187247, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-137
Horvat Srečko, Grabe 39, Središče ob
Dravi, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, izdana leta 1987.
gny-80297
Hostnik Gabriela, Ustje 16, Šmartno pri
Litiji, strokovni izpit za višjo medicinsko sestro, izdalo Ministrstvo za zdravje leta 1983
na ime Dušak Gabriela. gng-80365
Hrovatič Bojan, Gornje Brezovo 5/a,
Sevnica, spričevalo Poklicne kovinarske
šole Krško. gnq-79955
Ivančič Jože, Radovlja 40, Šmarješke
Toplice, spričevalo 3. letnika Avtomehanične šole v Novem mestu, izdano leta
1996. gny-80047
Javornik Marjan, Bakovniška ulica 24,
Kamnik, spričevalo 3. 4. in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje policijske šole v
Tacnu, izdano leta 1993 in 1994.
gni-80067
Jerebic Daniel, Vezna ulica 26, Črenšovci, indeks, št. 61176546, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-142
Jernejec Nike Vesna, Fabianijeva ulica
46, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Zvonka Runka v Ljubljana, izdano leta
1990. gnh-79914
Josipovič Aleksander, Frankolovska 1,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1984.
m-149
Karlin Mitja, Tuji Grm 25, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid, izdano
leta 2000 in 2001. gnr-80454
Kavčič Polonca, Preglov trg 2, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnp-80406
Kenje Simona, Pot v hribec 15, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 1996.
gnb-80395
Klemenčič Petra, Prečna pot 6, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gni-80038
Klešnik Martin, Pot na Hreše 10/d,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta
1995. gnz-80271
Kniplič Darja, Ljubljanska 85, Domžale,
diplomo Srednje družboslovne šole v Mari-
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boru, program družboslovno-jezikovne dejavnosti, št. I-DJ/11, izdana 25. 6. 1985.
gnm-80409
Kokol Denis, Ulica Ivana Šalamuna 13,
Rače, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor,
izdano leta 1993. m-144
Kokot Ivan, Varaždinska 5, Cestica, zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljublajni, izdano leta 1979.
gnl-80010
Korotaj Vjekoslav, Tyrševa 12, Maribor,
spričevalo Poklicne kovinarske šole Maribor, izdano leta 1977. m-136
Kosoljević Daliborka, Majaronova 8,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev,
izdano leta 1995, 1996 in 1997.
gnc-80219
Koželj Rafael, Gorazdova 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gni-79888
Kožuh Andreja, Boharina 14/a, Zreče,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Celju, izdano leta 2000. gnt-80377
Kramar Nataša, Velika Štanga 15,
Šmartno pri Litiji, obvestilo o uspehu 5.
letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1998. gnl-79885
Kreže Ingrid, Hotemež 15, Radeče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske in vrtnarske šole v Celju, izdano
leta 1994. gnr-80083
Križanič Carmen, Lackova cesta 117,
Maribor, letno spričevalo I. gimnazije v Mariboru, smer upravno administrativna dejavnost. m-139
Lah Boris, Heroja Staneta 5, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu 1., 2. in 3. letnika ter zaključno spričevalo SŠGT Celje,
poklic kuhar. m-155
Lavtažar Špela, Tičarjeva 5, Kranjska
Gora, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole družboslovne smeri. gno-79882
Likozar Marko, Predoslje 48, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Strojne terhnične šole, izdano leta 1979 in 1980.
gns-80378
Marčetič Robert, Vanganelska 51/I, Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika
Srednje pomorske šole Portorož, izdano
leta 1999. gnt-80477
Merlak Ivan, Hotedršica 56, Hotedršica, spričevalo o končani OŠ za odrasle pri
Delavski univerzi Ljubljana, izdano leta
1983. gnj-80012
Miklaužič Ines, Steklarska 23, Rogatec, indeks, št. 62010056, izdala Visoka
šola za turizem. gnt-80177
Milatović Nada, Zgornje Gameljne 58,
Ljubljana Šmartno, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1975, izdano na ime Škulj Nada. gnm-80084
Mišeuska Žaklina, Čečovje 11/a, Ravne na Koroškem, izkaz OŠ Prežihov Voranc – Ravne na Koroškem. gnw-80099
Mohar Blanka, Zbilje 57, Medvode,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske

šole, izdano leta 1982/83, izdano na ime
Magdalenić Blanka. gng-80315
Mučič Vida, Kajuhova ulica 32, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Moste, izdano leta 1978, izdano na
ime Novak Vida. gnw-80474
Mulej Miha, Merčnikova ulica 1, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje naravoslovne šole, izdano leta
1984, 1985, 1986 in 1987. gni-80342
Nadarević Ensad, Kozina 56, Kozina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje policijske šole v Tacnu. gnx-80123
Nagode Andreja, Podolnica 48, Horjul,
indeks, št. 18961138, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gni-79963
Pavlič Ines, Mladinska ulica 14, Zreče,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo SŠGT Celje, gostinski tehnik, izdano leta 1999/2000. m-156
Pavlič Samo, Kojsko 36, Kojsko, diplomo Srednje gradbene šole Borisa Kraigherja v Mariboru, št. 999-302/IV-17.
gnu-80080
Petrič Branko, A. Tavčarja 13, Slovenske Konjice, spričevalo Poklicne grafične
šole, št. 86/76, izdano leta 1976.
gnm-79859
Petrović Aleksandra, Dolenjska cesta
156, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gns-80103
Pifar Vlado, Ul. Albina Dujca 4, Divača,
spričevalo 3., 4. letnika in diplomo Srednje elektrtehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1987 in 1988. gnk-80240
Pihlar Sandi, Mota 51/c, Ljutomer, spričevalo Poklicne šole Murska Sobota,
št. 240/I. 2238, izdano leta 1993.
gnq-79984
Plut Tjaša, Fužina 5, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Upravno admninistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gni-80338
Poplas Lilijana, Trg svobode 18, Ravne
na Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta 1983. gnt-79877
Prešeren Marija, Ob cesti 4, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika Ekonomske srednje šole v Ljubljani, izdano leta
1974, izdano na ime Ahlin Marija.
gnc-80394
Pristov Špela, Kozlarjeva pot 2, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2000. gng-80465
Pungartnik Renee Sergeja, Polica 40,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Borisa Kidriča Celje, št.
I.1797, izdano leta 1999, izdano na ime
Lebar Renee Sergeja. gnh-80414
Raner Majda, Sp. Partinje 36, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1980 do 1985/86. m-133
Ristić Zoran, Zakotnikova 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnv-80375
Sadušek Saša, Cesta Adama Dušaka
2, Hrastnik, spričevalo 3. letnika Srednje
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ekonomske šole v Trbovljah, izdano leta
2000. gns-80253
Seršen Popovič Nataša, Linhartova cesta 94, Ljubljana, spričevalo od 1. do 7.
razreda OŠ Milana Šušteršiča v Ljubljani.
gnw-80128
Sila Matevž, Rimska cesta 23, Trebnje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 1997. gnk-80311
Sila Matevž, Rimska cesta 23, Trebnje,
preklic spričevala, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 13/2002. gnl-80310
Simšič Luka, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, indeks, izdala Srednje elektro šole –
gimnazija Šentvid. gnk-79911
Sirk Maja, Most na Soči 25/b, Most na
Soči, diplomo Srednje naravoslovne šole v
Idriji, št. I.NMU/234, izdana 26. 6. 1987.
gni-80263
Smiljanić Bojan, Radatovići 10, Ozalj,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠTZU Boris
Kidrič, Novo mesto, izdano leta 1989,
1990. gnp-80231
Steyer Elizabeta, Lešane 14, Apače,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru, izdano leta 1993. m-159
Strehar Jenko Metka, Galjevica 46,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana Šentvid, izdano leta 1980, izdano na ime Strehar Metka. gnr-80004
Strnad Boštjan, Ljubljanska cesta 24,
Domžale, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1981. gnj-80087
Šal Nataša, Visoko 80, Visoko, indeks,
št. 01001655, izdala Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gnb-80120
Širovnik Lepoldina, Koroška cesta 69,
Radlje ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kmetijske šole Ptuj, izdano
leta 1997. gnq-80155
Štelcer Boštjan, Janževa gora 68, Selnica ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole v Mariboru,
izdano leta 1995. m-150
Štorič Ivica, Krivica 17/a, Prevorje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tehnične
šole Celje, izdano leta 1995 in 1996.
gnp-80181
Štritof Brankort, Ponikve 1, Cerknica,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnt-80402
Šuman Bogomir, Zg. Žerjavci 10, Lenart v Slov.goricah, diplomo Srednje agroživilske šole Maribor, Šola kmetijske mehanizacije, izdana leta 1987. m-148
Turk Milena, Prečna 6, Novo mesto,
spričevalo 1., 2. letnika in zaključno spričevalo PGŠ. gnu-80176
Ukmar Mateja, Slamnikarska ulica 15,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnf-80166
Valente Dušan, Prisoje 33, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠAKC Maribor, poklic avtomehanik, izdano leta 1979.
gnt-80277
Vidmar Branka, Cankarjeva 52, Nova
Gorica, osnovnošolsko spričevalo OŠ
Predmeja , izdano leta 1954 do 1962.
gnp-80081
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Vidmar Tomaž, Nanoška 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje pomorske šole. gno-80382
Vlašič Karmen, Vanganelska 65, Koper
– Capodistria, spričevalo Gostinske šole
Novo mesto, smer kuhar, izdano leta
1991/92, 1992/93 in 1993/94, izdano
na ime Fašnik Karmen. gni-80267
Vovk Jerneja, Kunova 33, Spodnji Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vrtnarsko, kmetijske šole Šentjur –
kmetijski tehnik, izdano leta 1994.
gnx-79873
Zafošnik Nataša, Partizanska 45, Slovenska Bistrica, diplomo za zdravstvenega
tehnika, izdana leta 1994. m-140
Zlobec Ana, Frankopanska ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1995 in 1996. gnp-80364
Zwolf Dušan, Slivice 20/b, Rakek, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole v
Postojni, izdano leta 1993. gnk-80436
Žilič Ljubomir, Veluščkova 4718, Izola
– Isola, spričevalo o zaključnem izpitu
PKAŠ Koper, izdano leta 1974.
gnv-80175
Žitko Angela, Beričevo 46, Dol pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1982. gnz-80121
Žitnik Anton, Mala Stara vas 12/a, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil na Ježici.
gnx-80448
Žust Dušan, Ustje 35/a, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnh-80089

Ostali preklici
Ajdič Stanislav, Radna vas 2, Trebelno,
delovno knjižico, reg. št. 7674, ser.
št. 96179, izdala UE Trebnje. gng-80440
AL d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 01703-823-98 za plovilo Commodo 51, imenovano AIDA, reg. št.
PI 12-15. gnd-80443
AVTOPREVOZNIŠTVO – Gajič Milan
s.p., Kvedrova 36, Ljubljana, licenco,
št. 006778/7670-ZR36/1998 z dne
27. 2. 1998 pri OZS, št. 0007346 za vozilo z reg. št. LJ B3-210. gnr-80404
Balažič Jožef, Mala Polana 65, Velika
Polana, delovno knjižico. gnz-80046
Bavtijari Đevair, Industrijska ulica 31,
Bistrica ob Dravi, delovno knjižico.
gnw-80374
Belšak Vojteh, Rimska ploščad 15, Ptuj,
delovno knjižico. gnk-79861
Bizjak Luka, Kokrica, Dežmanova 9,
Kranj, delovno knjižico. gnt-80252
Borštnar Tadej, Rusjanov trg 10, Ljubljana, delovno knjižico. gne-80367
Čikovin Željko, Jadranska 64/a, Ankaran – Ankarano, izjavo o ustreznosti in te-
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hnični brezhibnosti vozila, št. A 1084539.
gnn-80383
Dejak Vesna, Hodoščkova ulica 30,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 63990172, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gng-80165
Deržek Nina, Trubarjeva 55/h, Celje,
študentsko izkaznico, št. 71114010.
m-138
Djukić Dejan, Šentrupert 37, Trebnje,
delovno knjižico, reg. št. 11425, ser.
št. 381207, izdala UE Trebnje, leta 1985.
gnq-80059
EUROEXPRESS – Banko Uvan s.p.,
Rečica 25, Šmartno ob Paki, certifikat licence, št. 007990/10494-L M 69/1999
in licenco za vozilo št. 007990 reg. št. CE
22-99N. gnr-80079
FIMAK d.o.o., Pod stolnim vrhom 5, Maribor, licenco, št. 0003178/69 za tovorno
vozilo z reg. št. MB 65-78E. gnl-79910
Gravnar Nataša, Ul. 25. maja 5, Nova
Gorica,
študentsko
izkaznico,
št. 31200158, izdala Fakulteta za farmacijo. gnp-80035
Gregl Dušan, Ul. Frankolovskih žrtev
32, Celje, delovno knjižico. gnp-80106
Hajnšek Anton, Rakovlje 7, Braslovče,
delovno knjižico. gnj-79962
Horvat Eva, Prevoje pri Šentvidu 46,
Lukovica, kotelno knjižico, tovarniška
št. 2146, leto izdelave 1996, izvedenega
po načrtu, št. 0037 S 200YO1000, investitor TPK Orometal d.o.o.. gno-80007
Hrnčič Sonja, Ul. Šercerjeve brigade 2,
Ptuj, delovno knjižico. gnv-80100
Kastelic Andrej, Goriška ulica 56, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19825721,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnk-80036
Kodelja Martina, Preserje 99, Branik,
delovno knjižico. gnb-79870
Košar Feliks, Efenkova 29, Maribor, licenco, št. 000276/183-74/1997 z dne
4. 6. 1997, ser. št.000031, izdala OZS.
gnv-79908
Kovačič Nataša, Žibernik 28/a, Rogaška Slatina, delovno knjižico, št. 24736.
gnc-79969
Krajnc Mojca, Cesta Kozjanskega odreda 130, Šentjur, študentsko izkaznico,
št. 43000712, izdala Akademija za glasbo
v Ljubljani. gno-80157
Krajnc Vladislav, Splitska ulica 47, Velenje, delnice KRS Velenje, št. 006366,
006367, 006368, 006369, 006370,
006371, 006372, 006373, 006374.
gnr-79879
Kraner Janez, Lutverci 38, Apače, delovno knjižico. gnu-80201
Kregulj Jože, Pod vinogradi 4, Straža,
delovno knjižico. gnf-79991
Kužner Jakob, Šentovec 17, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 9115,
ser. št. 5646, izdana v Slovenski Bistrici
23. 8. 1972. m-151
LINDE PLIN d.o.o., Celje, Bukovžlak
65/b, Celje, matični list tlačne posode,
št. 314/K-25/77-IX/03, tovarniška št. posode 9942, izdano 23. 11. 1977.
gnx-80073

Lukač Karmen, Bevkova ulica 1, Maribor, delovno knjižico št. 12534, izdana leta 1998 v Mariboru. m-145
Malgaj d.o.o., Gabrsko 30, Trbovlje,
potrdilo za registracijo uvoženega vozila
VW CADDY 1.4 furgon, št. šasije:
WV1ZZZ9KZ2R521957. gnj-80412
Matko Franc, Male Poljane 4/a, Škocjan, licenco, št. 0001198/29 z dne 9. 2.
1998, za vozilo z reg. št. NM 67-54E.
gnu-80276
Medved Jože, Titova ul. 60, Radeče,
potrdilo o opravljenem izpitu za trgovskega
poslovodjo, izdano 5. 4 1995. gnl-79985
Mešič Mateja, Viška cesta 49/d, Ljubljana, delovno knjižico. gns-80403
MIRMUR d.o.o., Odranci, Ravenska
52, Črenšovci, licenco, št. 0000467/20
z dne 25. 11. 1997 za tovorno vozilo VOLVO FH 16 MS 35-59V. gnw-80124
Mojškerc Zoran, Brilejeva ulica 12,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-80445
Mrak Alojzija, Stražišče 68, Prevalje,
delovno knjižico. gny-80097
Nagode Andreja, Podolnica 48, Horjul,
študentsko izkaznico, št. 18961138, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnh-79964
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco, št. 0002279/59 za
vozilo KK 85-32E. gnz-80050
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco, št. 0002279/59 za
vozilo z reg. št. NM 92-OOJ. gny-80051
Orehek Kljenak Neli, Žebljarska pot 18,
Kamnik, delovno knjižico. gnf-79916
Orhini Franc, Spodnje Gameljne 5,
Ljubljana Šmartno, obveznice Tiskarne Tone Tomšič, št. 90, 89 – 2x, 90, 93- 4x,
95, 94, 93, 91- 2x, 96. gnj-80016
Osredkar Damjan, Pod topoli 83, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta
2000. gnk-80461
Panič Nada, Semič 45/b, Semič, potrdilo o opravljenem higienskem minimumu,
št. 1314,
izdajatelj
ZIK
Črnomelj.
gni-79992
Peršuh Marjana, Trnovec 4/a, Lovrenc
na Dravskem polju, delovno knjižico, izdano v Ptuju na ime Zajšek Marjana.
gnp-80256
Pintarič Milan, Virje 24, Tržič, delovno
knjižico. gnv-79875
Piškur Ivan, Škovec 16, Velika Loka,
licenco, št. 001620/1864-LM67/1997 z
dne 20. 10. 1997 za vozilo z reg. št. NM
97-21P. gni-79892
Pleteršek Tatjana, Križna cesta 16, Hoče, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport,
leta 1991. gnq-80455
Podjed Peter, Godič 68/d, Stahovica,
delovno knjižico. gnj-79912
Pokovec Ivan, Tržaška cesta 17, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-79889
Reja Mark, Trubarjeva 10, Piran – Pirano, delovno knjižico. gnq-80109
Resič Stanislav, Kersnikova ulica 5, Maribor, delovno knjižico. m-132
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Ribič Milan, Konjski vrh 29, Luče, delovno knjižico, reg. št. 23607/96, ser.
št. 0369333, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gns-80203
Sitar Jože, Visoko 7/a, Visoko, delovno
knjižico. gnc-80119
Stopar Miša, UHM 8, Kočevje, delovno
knjižico. gng-79990
Šauperl Jožef, Zg. Gradišče 28, Zgornja Velka, orožni list, št. 871, 545, 005,
izdala UE Pesnica dne 18. 1. 1990,
22. 4. 1991 in 27. 2. 1998. gnn-80408

Št.

Šrajner Maja, Rogoška cesta 82, Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 61151549. m-143
Topić Ines, Knezova ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-80278
TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133,
Krško, licenco št. 0000289/19 za vozilo z
reg. oznako KK A1-042. gnf-80366
Uzelac Jadranko, Hafnerjeva ulica 8/ad,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-79907
VALŠPED d.o.o., Limbuška cesta 2,
Limbuš, licenco, št. 0000985/26 z dne
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23. 1. 1998 za vozilo z reg. št. MB –
1449L. gnh-80293
Velušček Darja, Kolarska 11, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnt-79852
Vinder Nenad, Zadobrova 136, Škofja
vas,
vpisni
list
za
čoln,
št. 01/03-611/1978, reg. PI 1248.
gnr-79904
Vrabec Darko, Luče 38/e, Grosuplje,
delovno knjižico. gnv-80450
Vrčon Damijan, Erjavčeva 6, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnd-80393

VSEBINA

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

1989
1989
1990
1998
2010
2017
2018
2027
2028

Javni razpisi

2034

Javne dražbe

2039

Razpisi delovnih mest

2040

Druge objave

2041

Razglasi in objave
2044
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP 2044
Objave po Zakonu o političnih strankah

2044

Evidenca statutov sindikatov

2044

Odločbe in sklepi po ZPOmK

2045

Objave po 64. členu Zakona o medijih

2045

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

2046
2046
2047

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

2048
2048
2050
2055
2056
2056

Sodni register, vpisi po ZGD
KRANJ
LJUBLJANA
NOVA GORICA
NOVO MESTO

2056
2056
2056
2057
2057

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

2057
2057
2058
2059
2061
2063
2064
2066

Stran

2068 / Št. 19 / 1. 3. 2002

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar

DEDOVANJE
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
Proti koncu leta 2001 so bile uzakonjene nove določbe zakona o dedovanju, državni zbor pa je
sprejel tudi obligacijski zakonik, ki med drugim vsebuje pogodbi o izročitvi in razdelitvi premoženja
ter o dosmrtnem preživljanju, kakor tudi temeljna pravila o darilu za primer smrti.
Novi predpisi so razlog, da sta se profesor civilnega prava ljubljanske pravne fakultete dr. Karel
Zupančič in založba Uradni list odločila za novo izdajo predpisov o dedovanju. Kratek naslov
DEDOVANJE pove, da je na 316 straneh knjige zbrano vse bistveno o dednem pravu. V uvodnih
pojasnilih avtor predstavlja to področje in opozarja na novosti, ki so jih v zadnjih 20 letih, ko je bil
sprejet zakon o dedovanju, prinesli predpisi in njihovo izvajanje.
Poleg zakona o dedovanju pa so v zbirki še zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, določbe
zakona o denacionalizaciji ter pomembna odločba ustavnega sodišča, izdana leta 2001, kakor
tudi posamezna poglavja iz zakonov o mednarodnem zasebnem pravu, notariatu, nepravdnem
postopku in davkih občanov ter določbe obligacijskega zakonika.
Cena: broširane izdaje z DDV
vezane izdaje z DDV

4123 SIT
5208 SIT

10574
10575
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· DEDOVANJE
– 10574

broširana izdaja

4123 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10575

vezana izdaja

5208 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

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

